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Resumo 

Os primeiros momentos da sistematização de possessões ultramarinas parece terem se constituído, para Portugal, uma 
empresa fácil, se aferirmos o processo a partir da relativa audácia demonstrada, fundamentalmente nos primeiros cem 
anos da sua epopeia expansionista. Esta ideia é corroborada pela imposição, juntamente com a sua jumelle ibérica, de 
uma comunicabilidade com zonas bem distanciadas da península, da aplicação da teoria do mare clausum, bem como, 
da posse jurídica da metade oriental do Planeta Terra, por Portugal, marcando, em termos geopolíticos, o início de uma 
abordagem global da teoria do poder. Entretanto, tal realidade desvaneceu-se desde cedo, pela integração de novas 
potências no cenário expansionista, acompanhada pela reclamação da liberdade de navegação nos mares/oceanos 
(mare liberum). 
Base de disputas abertas, o encontro entre as potências ibéricas e as novas, no cenário colonial, obrigou a definição de 
espaços concretos, transformando, consequentemente, a posse de territórios num dos projetos mais titânicos para 
Portugal. A necessidade de defesa dos seus territórios da África Oriental dos holandeses, suíços e mais tarde dos 
ingleses e alemães constituem-se exemplos concretos. Daí advém a explicação da sistematização dos territórios e 
formação das colónias definitivas em função da correlação de poderes eurocêntricos que atuaram nas distintas zonas 
geográficas do continente africano, agregada ao confronto, nos espaços coloniais em construção, entre cada um dos 
diferentes poderes hegemónicos e os diferentes poderes representativos das estruturas sociais locais. Ademais, os 
estudos até aqui desenvolvidos têm apontado que a natureza do avanço dos poderes em incrustação no terreno foi 
proporcional ao vigor humano, diplomático, material, financeiro, estratégico de cada uma das potências, incluindo 
Portugal. Entretanto, na análise dos fundamentos definidores da incrustação do poder eurocêntrico em Moçambique, o 
caso português parece orientar-nos para uma nova diretriz, situada longe da disputa territorial entre as potências, por 
um lado, ou da luta entre aquelas e as estruturas africanas pré-existentes, por outro lado. De facto, para o congresso 
procuraremos discutir a ideia segundo a qual a definição do espaço colonial português em Moçambique, isto é, a 
territorialização definitiva, não foi retardada por esses dois opositores tradicionais: os grupos sociais endógenos cuja 
frontalidade vinha da necessidade destes de manterem a sua reprodução existencial, e os concorrentes europeus que 
procuravam estabelecer possessões coloniais no período e nos mesmos espaços cobiçados por Portugal. Para nós, o 
processo da definição do espaço colonial português em Moçambique resultou de contrariedades endogenéticas de 
carácter intersubjetivo, que demarcaram territórios, fronteiras, colonialismos paralelos e concorrentes no interior do 
espaço concorrido pelo capital internacional, que, em última instância, dificultaram a circunscrição de um espaço 
colonial definitivo em Moçambique, pelo menos até aos anos 40 do século XX. 

Palavras-chave: Portugal, colonização, territorialidade, Moçambique colonial. 
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1 Partes substanciais do texto são uma reprodução de trechos contidos no texto apresentado à banca de defesa da tese 
de doutoramento em História na Université de Poitiers, France, em 2010, sendo que, este, constitui-se um dos 
momentos da divulgação, para a língua portuguesa, de partes parciais do conteúdo nela constante. 
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INTRODUÇÃO 

A sistematização de possessões ultramarinas e a formação de impérios europeus da era Moderna em África 

foram largamente exploradas em diferentes perspectivas. Nesses estudos são avançadas dinâmicas 

ocorridas no continente africano, fruto da correlação de poderes eurocêntricos nas distintas zonas 

geográficas, agregada ao confronto, no interior de cada espaço colonial em construção, entre cada um 

daqueles poderes e os diferentes poderes representativos das estruturas sociais locais, até a demarcação de 

áreas geopolíticas europeias em África. Concomitantemente, tem se apontado, grosso modo, que a natureza 

do avanço dos poderes coloniais em incrustação, neste continente, foi proporcional ao vigor humano, 

diplomático, material, financeiro, estratégico, etc., de cada uma das potências, dando origem à fluxos e 

refluxos territoriais, até se constituírem espaços definitivamente administráveis por cada uma das potências 

imperiais.  

O presente artigo, analisando o processo que proporcionou a formação de Moçambique em colónia 

definitiva de Portugal, procura trazer uma perspectiva que, até aqui, foi pouco capitalizada, situando-se, por 

isso, fora dos confrontos entre as potências, à estilo daqueles que tendo se verificado aquando da entrada 

de novos países no cenário colonial, nos séculos XVI e XVII, tiveram como consequência a perda de 

territórios obtidos, pelo menos juridicamente, por Portugal, do Tratado de Tordesilhas de 1494. Nessa 

perspectiva, mesmo que a Inglaterra e a Alemanha tenham continuado a cobiçar Moçambique, durante a 

segunda metade do século XIX, ou tenha havido a ação e pressão direta e indireta de capitais estrangeiros 

sobre a mesma colónia até meados do século XX, o impacto destes agentes externos no quadro da 

imposição do poder português naquela colónia foi irrelevante, em relação ao papel desempenhado por 

fatores relativos ao próprio sistema colonial. No mesmo diapasão, essa lenta inserção do poder português 

em Moçambique não resultou, tão somente, da forte contrariedade das estruturas africanas pré-existentes, 

quando diferentes grupos sociais endógenos, no quadro da procura da sua sobrevivência política e social, 

impuseram barreiras ao poder colonial português.  

A ideia central do presente artigo é a de que a territorialização definitiva da colónia de Moçambique no 

período pós-Conferência de Berlim foi resultante de contrariedades endogénéticas do sistema colonial, 

fundamentalmente de carácter subjetivo, que demarcaram territórios, fronteiras, colonialismos paralelos e 

concorrentes, que, em última instância, dificultaram a delimitação de um espaço colonial definitivo em 

Moçambique, pelo menos até meados do século XX. Assim, mesmo que a ação do capital internacional tenha 

vigorado e mesmo que a oposição dos nativos tenha continuado, no mesmo período, a ineficácia de Portugal 

em criar e explorar rapidamente um espaço colonial resultou mais de disfuncionalidades internas entre os 

diferentes sectores que, no seu conjunto, deviam conduzir a demarcar o espaço onde iria agir o poder 
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colonial. Contrariamente, quando se esperava que essa definição do território e a imposição do poder 

ocorresse numa perspectiva Gramsciana, pela qual, a conquista, reprodução e desenvolvimento da 

hegemonia da classe ou do grupo social, fossem determinados em função de todos os fatores dependentes 

ou postos em ação, cuja consonância proporcionassem a extensão da direção cultural, (GASPERINI, 

1984:189), a colonização portuguesa ocorreu em função de interesses e confrontos subjetivos. 

Este enunciado foi elaborado analisando a funcionalidade da administração colonial portuguesa em 

Moçambique, a partir de documentação primária existente no Arquivo Histórico de Moçambique 

(Moçambique) e no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), constituída por relatórios administrativos, 

cruzando essa informação com estudos especializados sobre a colonização portuguesa desenvolvidos no 

decurso do processo colonial que, por esse carácter, apresentam uma preciosidade ímpar. Fontes 

bibliográficas foram ainda mobilizadas para servirem de suporte teórico da temática em análise. 

Para esta discussão foram mobilizados três conceitos fundamentais: territorialização, personalização e 

contrariedades endogenéticas. A territorialização é concebida, na acepção de Barth, como a criação de uma 

nova unidade sociocultural, mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora, pela 

constituição de mecanismos políticos especializados ou pela redefinição do controle social sobre os recursos 

ambientais, bem como pela reelaboração da cultura e da relação com o passado ( 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Territorializa%C3%A7%C3%A3o#cite_note-0). Com as características avançadas 

por Barth, torna-se fácil descortinar que a territorialização não implica apenas a demarcação exterior de um 

território, com uma simples definição de limites jurídicos, mas implica uma representatividade assumida do 

grupo social que pretende circunscrever a sua existencialidade num espaço considerado, no caso em 

epígrafe, no colonial. De modo algum, a territorialidade limita-se à uma simples presença física do grupo, 

mas a reprodução sociocultural do mesmo, o que implica a presença de mecanismos relacionais de poder. A 

personalização é situada no âmbito da ação subjetivada ou em práticas individualizadas de todos os fatores 

e sectores de colonização, cuja resultante foi a emergência de lutas entre os diferentes sectores e 

personalidades que, longe de definirem uma ação de conjunto, impediram a imposição de condições para 

uma colonização eficaz por parte de Portugal. Aí enquadram-se os comportamentos dos indivíduos e 

sectores que, ao nível formal, foram confiados para conduzirem o processo colonial, cuja ação permitiria, 

inicialmente, a extensão da sociabilidade portuguesa em Moçambique, fundamento de toda a 

territorialização. Ao mesmo tempo, tais lutas, tal disfuncionamento, porque emergentes e aliados ao 

carácter do próprio sistema colonial, definiram as tais contrariedades endogenéticas, impeditivas da 

presença portuguesa na colónia, desresponsabilizando, em grande percentagem, os fatores exteriores, como 

os agentes/capitais estrangeiros ou os nativos, na construção do espaço colonial português em 

Moçambique. De facto, dois factos justificam essa desresponsabilização dos fatores exteriores para a 
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operacionalização do sistema colonial português em Moçambique: o fim da manu militari, indicativo da 

sujeição dos grupos sociais endógenos em Moçambique e a delimitação dos marcos exteriores da colónia de 

Moçambique, que ocorre definitivamente com o fim da Primeira Guerra Mundial, depois de eliminadas as 

pretensões alemãs sobre o norte de Moçambique. O espaço imperial, ao ter sido coberto pelas cláusulas 

westefalianas de 1648, que impedia a ação de um Estado no interior de uma outra soberania e, ao mesmo 

tempo, proporcionava, como consequência, a homogeneidade interna do Estado, terá sido, por um lado, o 

fundamento dessa desresposabilização dos fatores exteriores e, por outro lado, a definição de regras 

inteiramente portuguesas no interior da colónia. Em seguida, são apresentados os mecanismos pelos quais a 

ação dos fatores e comportamentos intrínsecos ao sistema colonial português refletiram-se na inoperância 

deste no espaço colonial em construção. 

OPERACIONALIZAÇÃO DE LOCAIS CENTRAIS FACE À TERRITORIALIZAÇÃO DE MOÇAMBIQUE 

Um dos fatores que motivou a fraca territorialização da colónia de Moçambique foi a maior antitetização dos 

elementos postos em confronto no espaço colonial, pese embora tenha sido característico em todos os 

sistemas coloniais. Tal confronto, estabelecido em contextos antipodais, com um centro, representado pela 

metrópole e seus elementos e de uma periferia, situada na colónia, teve o  “choque da diferença” como 

paradigma, pelo qual evidenciou-se a sobreposição dos dois polos opostos: o do colonizador, concebido 

como Moderno e o do colonizado, concebido como Tradicional. Tal filosofia constituiu-se no fundamento 

explicativo da presença de uma política separacionista em Moçambique, fundamentalmente, a partir do 

momento em que Portugal passou a definir, efetivamente, o seu espaço geopolítico, com elementos 

maioritariamente portugueses.  

Pelo contexto colonial, a demarcação social era incontornável, pelo facto de, quando um grupo submete 

concorrentes, a  unidade de dominação tornada hegemónica transformar-se, como aponta CHARTIER (2002: 

106), a partir do seu interior,  no ato da garantia da sobrevivência grupal. Ademais, numa situação de 

presença de categorias sociais em confronto, para “...  efeitos de categorização as pessoas são julgadas 

subjectivamente em função da sua pertença a um grupo”(BAUGNET, 1998: 71), como ocorreu em todos os 

espaços coloniais. Contudo, a maior individualização do grupo dominador no processo da demarcação da 

hegemonia impediu o desenvolvimento de uma sociabilidade capaz de proporcionar a territorialização de 

um espaço português em Moçambique. De facto, a este nível a sociabilidade é colocada como um dos 

fundamentos transversais a ser considerado em quase todos os fatores que são postos em análise, dado 

que, num contexto colonial, por ela pode aferir-se a natureza da presença física do grupo colonizador ou a 

real inserção do grupo exógeno no espaço conquistado. Tal sociabilidade é incontornável ainda quando se 

trata de um momento em que devia ser concretizada a cláusula de ocupação efetiva da Conferência de 

Berlim, que devia ser confirmada pela presença física do grupo colonizador, base para a concretização de 
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todos os outros projetos coloniais, tal como atestou um funcionário administrativo da colónia de 

Moçambique no quadro da imposição do poder português ao afirmar que:  

Não há ainda na Capitania mór da Macuana nem suponho que haja tão cedo, enquanto não se achar ali 
estabelecido largo e eficazmente o nosso dominio, rendimentos de qualquer espécie (...). (AHM, Maputo. G.G., 
Distrito de Moçambique, Cx. 1015 (1904). Maço de Outubro) 

Resultado direto da filosofia do momento, assente no princípio da existência de lugares centrais e 

periféricos, a concretização deste desiderato no espaço colonial português terá sido, de certa maneira, um 

dos fundamentos para incapacitar Portugal a produzir, num curto espaço de tempo, um território 

homogéneo nos moldes Barthianos, isto é, com uma territorialidade portuguesa expressiva. De facto, o 

contexto relacional entre a metrópole, concebida como centro, e a colónia de Moçambique, posicionada no 

plano periférico, foi reproduzido a partir do momento em que, nesta colónia, passaram a governar os 

Comissários Régios. Assim, a centralidade antes situada em Portugal continental passou a ser demarcada em 

função da capital da colónia, Lourenço Marques, sendo que, em contrapartida, as outras/restantes áreas 

administrativas, os então Distritos, constituíram-se, automaticamente, em locais excêntricos e periféricos. 

Nesse processo, a transferência da capital da colónia para aquela cidade constituiu-se no primeiro fator de 

defecção do pessoal metropolitano no extremo norte de Moçambique. Tal realidade continuou presente até 

aos anos 30 do século XX. Duas passagens de um inspetor administrativo de Moçambique, de 1937, são 

esclarecedoras a esse nível. Por um lado, o inspetor apontava que  

O norte da Colónia nunca inspirou simpatia de maior. Terras distantes das comodidades de Lourenço Marques. 
Residências, das menos confortáveis. Más estradas, quase todas elas cortadas no inverno (verão?). Poucos 
colonos. Caríssimos os produtos não indígenas (CORRÊA, 1937: vol. II, 92).  

Na passagem subsequente, o inspetor remata que um funcionário ao ser colocado no norte de Moçambique, 

era como se tratasse de um castigo, dado que 

Praticamente, estabelecera-se um quadro à parte na província do Niassa: o dos funcionários que ali haviam 
caído como num poço. E como era princípio assente, em Lourenço Marques, (...); que para longe é que deviam 
ser remetidos os indesejáveis, os incapazes, os imorais, a província [do Niassa] tornara-se o cano de esgoto, 
onde se ia despejando o refugo do quadro administrativo (CORRÊA, 1937: vol. II, 92). 

Como revelam estas duas passagens, quando essa centralidade foi assumida pela capital da colónia, 

praticamente os outros locais, fundamentalmente o extremo norte, assumiram o lugar de Moçambique dos 

períodos precedentes ao aqui estudado, quando essa centralidade era assumida por Portugal e a colónia 

recebia, pela sua posição subalterna, todos os indesejáveis, os famosos degredados que a história 

portuguesa registou durante maior parte do seu decurso. A este nível, com os territórios construídos e 

posicionados num contexto subalterno demarcarem-se territórios desconexos dentro do mesmo espaço 

colonial, impossibilitando a formação de um território definitivo e contínuo. Com tal subalternidade, 

acrescida à exclusão, era impraticável transportar os adereços culturais dos portugueses para os nativos, o 

que redundava na fragilidade da definição do poder eurocêntrico em Moçambique, principalmente nas 
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zonas onde a presença do europeu era uma miragem. Fundamento indiciário de uma sociabilidade europeia 

marginal para o resto de Moçambique, incluindo o norte da colónia, pois desafeto ao pessoal europeu, essa 

precariedade constituiu-se numa das razões da inoperância do sistema colonial português naquele espaço, 

por possuir, internamente, territórios incertos.  

O esforço pela manutenção de uma sociabilidade europeia longe do alcance dos nativos ocorreu também ao 

nível do povoamento, cujo ordenamento moldou o desencontro dos dois grupos sociais que, nos areópagos 

internacionais, comungavam o mesmo território. Essa realidade foi concretizada com a Reforma 

Administrativa de 1907, que, através do artigo 85° do capítulo XVI “Da sub-divisão territorial”, garantia-se a 

manutenção das reservas indígenas, com a criação de circunscrições civis, definidas como subdivisões 

administrativas abrangendo divisões territoriais indígenas completamente dominadas e pacificadas, mas 

que, para o Estado colonial português, o estado de civilização e progresso dos seus habitantes não era ainda 

compatível com o sistema da administração mais perfeito. O complemento desse projeto ocorreu em 1920, 

através do Decreto n° 7: 008, de 9 de Outubro, com a criação de concelhos, definidos como sendo: 

As áreas administrativas que abranjam as povoações sedes do governo da colónia ou de Distrito, ou outras 
povoações importantes pela aglomeração da população branca ou assimilada, ou pelo desenvolvimento 
comercial ou industrial, e ainda as áreas em que a população indígena tenha atingido um grau especial de 
instrução e de progresso (...).  

Como para tornar efectivo a projecção das duas áreas demarcadas internamente pelo sistema, Portugal não 

foi capaz de ultrapassar a filosofia que tinha acompanhado o desenvolvimento dos processos coloniais, a 

ponto de, já nos anos 30 do século XX o país resgatar os anteriores decretos relativos ao povoamento 

diferenciado, fundamento para a existência de contactos entre os europeus e os africanos no espaço 

colonial. Foi assim que, no início do Estado Novo efectua-se uma nova redacção num dos documentos 

legislativos básicos deste período: a Reforma Administrativa Ultramarina (RAU), através do Capítulo I, art. 2°, 

7° e 8°. Como resultado dessa realidade nos anos 40, do século XX, enquanto a cidade regurgitava, não cabia 

nela mais ninguém, era incapaz de suportar mais gente ociosa, o mato ficou, como sempre, vazio, à espera 

do homem, do homem que ficou na cidade. (JÚNIOR, 1945: 14). 

Se, por um lado, o povoamento concentrado dos brancos permitia a manutenção da sociabilidade destes no 

círculo em que os mesmos se encontravam, o mesmo constituía-se, por outro lado, num dos factores 

impeditivos da extensão dos elementos culturais portugueses para os indígenas, fragilizando, à partida, a 

política assimilacionista/civilizadora, desde sempre reclamada por Portugal para o espaço ultramarino. É a 

este nível que o povoamento, tomado, neste contexto, como uma prática individualizada, em relação aos 

outros sectores concorrentes da colonização, pode situar-se no contexto sectorial. Não é por acaso que um 

inspetor expunha, já nos anos 30, que: 



Página 7 de 21 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

Neste capítulo ha que confessar que se reduz a muito pouco o esforço que realizamos em quatro séculos de 
domínio português. A hegemonia económica ainda pertence aos mouros – tal como nas vésperas dos 
Descobrimentos. 74 casas de indianos e 7 de portugueses, uma proporção de mais de 10 para 1. Mas nas lojas 
dos brancos, os caixeiros são também indianos e provenientes da Índia Inglesa. Nem o Estado nem os 
particulares, oferecem resistência à invasão dos “monhés”. Abandonados a si próprios, ao seu individualismo, e 
à sua ignorância e à sua falta de cabedais, desprovidos duma assistência técnica, que é absolutamente nula em 
toda a Província do Niassa – jamais os colonos portugueses se tornarão elementos úteis para a nacionalização 
da economia regional e para que esta se arranque decididamente para fora da copa-torta, em que se eterniza, 

duma forma que chega a ser confrangedora. (CORRÊA, 1937: vol. I, Mossuril: 6-7) 

Como se pode depreender, os factos analisados influenciaram negativamente na demarcação do território 

colonial, já que sociometricamente, não se estabeleciam bases interacionais no interior dos grupos em 

coabitação no espaço colonial. A esse propósito, CARVALHO (s/d: 141), confirma que uma das condições 

para a transferência de um grupo para o outro é a extensão e continuidade do contato entre os grupos em 

presença num determinado espaço. Ao que tudo indica, a extensão era dificultada pela demarcação dos 

locais de residência diferenciados e a continuidade só podia ser aplicada num contexto em que os contatos 

entre os dois grupos tivessem tido um carácter duradoiro.  

A AÇÃO PARADOXAL DOS GOVERNANTES DA COLÓNIA NO ÂMBITO DA TERRITORIALIZAÇÃO DE 
MOÇAMBIQUE 

A ação governativa e a funcionalidade dos atos administrativos dependem, sobremaneira, do exemplo dos 

que dirigem os negócios públicos. Certos posicionamentos e práticas podem incitar, a título reflexivo, 

comportamentos dos grupos dirigidos, influenciando, em função da natureza da prática, positiva ou 

negativamente sobre a dinâmica oficialmente projetada. Nesse diapasão, pode se analisar a ação do escol 

administrativo que governou a colónia de Moçambique, tenha sido antes ou depois da Conferência de 

Berlim. Assim, como continuidade de uma prática que vinha ocorrendo desde períodos anteriores àquela 

conferência2, com António Ennes é possível encontrar o mesmo discurso desencorajador no povoamento de 

Moçambique, dado que, no seu relatório de 1893, recomendava ao governo para que os funcionários não 

levassem as suas famílias para Moçambique (ENNES, 1893: 120) e, de forma tácita pensava que:  

(...) a nossa gente não colonisa a costa oriental da Africa; emigração encarreirou-se para o Brazil, por tradição 
secular mantida e abonada por algumas fortunas que ainda se fazem n’esse paiz. E ainda bem que nao vae, 
porque Moçambique, a única emigração de que podemos dispor, a emigração dos braços quasi sempre sem 
cabeça, a emigração sem capital, atirada a empregos e subsidios do estado, voltará sempre á patria – se 
voltar! – trazendo apenas febres, vicios (...) (ENNES, 1893: 35). 

Essa mentalidade foi continuada durante o século XX. O então governador do distrito de Moçambique 

chegou a afirmar que a sua área de jurisdição não possuía condições para a sua ocupação por colonos 

brancos, porque, segundo ele, a mesma estava isolada em relação às grandes artérias da penetração para o 

interior da África (MACHADO, 1910: 10), como quem se tivesse esquecido de que o papel colonizador 

                                                 
2 Vide a este propósito, a ordens de João Tavares d’Almeida, Governador General de Moçambique (setembro de 1857 à 
fevereiro de 1864). (AHU, Lisboa, DGU, Caixa 28 (1862), Capilha 2, GGM, 6 de Fevereiro de 1862, série de 1862, n° 41). 
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envolvia a abertura dessas artérias e, por isso, era sua função. Ao que tudo indica, essa situação de 

desencorajamento continuou nos anos 20 e 30 do século XX, onde os funcionários eram frequentemente 

dispensados dos seus postos de serviço para “respirar o ar puro da cidade” ou “para terem um contato com 

a civilização”, sendo que, parte deles recebia licenças graciosas. E como o centro civilizacional cobiçado na 

altura encontrava-se no extremo sul – Lourenço Marques, praticamente o extremo norte ficava sem o 

pessoal metropolitano. Tal situação passou até a ser denunciada pelo Governador José Silves, o qual chegou 

a aludir num dos seus relatórios que a Repartição da Saúde ordenava o retorno dos funcionários à Lourenço 

Marques, onde, por sua vez declarava-se que a sua comissão havia terminado, podendo regressar à 

Metrópole e, cuja consequência dessa cumplicidade que havia era a substituição constante do pessoal 

administrativo, com a admissão de indivíduos nem sempre desejáveis. (AHM, Maputo. GG, Distrito de 

Moçambique: Cx. 1028, (1928-1931). Série de 1928) 

Este processo de desencorajamento dos europeus em povoarem Moçambique por altas figuras do governo 

foi identificado num estudo dos anos 50 do século XX, o qual é peremptório em afirmar que 

a nossa colónia oriental africana encontrou também mais detractores das suas possibilidades climáticas e 
económicas do que entusiastas fervorosos. E o mal não provinha apenas da Metrópole, porque até alguns dos 
seus mais distintos governadores, como António Ennes, contribuiram para aumentar a defecção (ALVES, 1951: 
41).  

Tal desencorajamento teve efeitos visíveis no comportamento do pessoal administrativo e civil em relação à 

Moçambique com impacto direto na grande mobilidade e instabilidade desse pessoal, a ponto de ter 

condicionado a criação de uma mentalidade de uma colónia de passagem. Pegando dois exemplos, um da 

colónia, no geral, e outro, de uma das circunscrições do distrito de Moçambique, apercebe-se que a ideia de 

uma passagem cinematográfica dos quadros do Estado era tal que não possibilitava a demarcação de uma 

continuidade político-governamental. Para o primeiro caso, de 1847 à 1897, num espaço de 50 anos, 

Moçambique viu sucederem-se 32 governadores, com uma duração média de um ano e cinco meses, 

enquanto que, para o segundo caso, a circunscrição de Memba viu, num período de trinta anos, isto é, entre 

1906 e 1936, 41 termos de posse, com uma média de 9 meses por administrador (CORRÊA, 1937: vol. II, 90). 

A situação abrangia o pessoal menor e todos os colonos presentes em Moçambique. Descrevendo o carácter 

peculiar da presença portuguesa em Moçambique, Gouveia indica que,  

...pelos meados do século XIX, quase todos os homens livres abandonaram a Província com destino ao Brasil ou 
à Metrópole e que a esta só não puderam regressar os que dela tinham sido expulsos por crimes (...)(GOUVEIA, 
1974: 56).  

E como atestava ENNES,  

Moçambique tem o infortunio, que affecta singularmente o seu viver economico como o seu viver 
administrativo, de não ter, por emquanto, terra em que os brancos se resolvam a fixar residencia. Todos os 
seus colonos são de arribação. Não enraizam interesses no seu solo... para elles não ha futuro; o cultivador não 
planta arvores de que não possa colher o fructo, o commerciante não se desvela por conservar uma clientella e 
acreditar uma firma que os seus filhos possam herdar, o capitalista não se abalança a emprehendimentos em 
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que empate dinheiro, assim como a maioria dos empregados publicos só cuidam de passar o tempo necessario 
para ganhar o posto ou a reforma...  (ENNES, 1893: 37).  

situação que é, também, narrada por DAVIDSON, ISAACMAN e PELISSIER, (2010: 830). Estas passagens 

cinematográficas, tanto do pessoal administrativo, como do colono comum, dificilmente trariam um 

atrelamento dos nativos aos membros que passavam. Se é de opinião que tal atrelamento teria tido lugar se 

aqueles tivessem ocupado permanentemente o território. 

Uma outra ação que jogou papel negativo para a colonização e territorialização de Moçambique pode ser 

encontrada no desencorajamento, por exemplo, de ações que, na colónia, possibilitariam a extensão da 

presença portuguesa no espaço, mas que não foram postos em consideração, só porque os que se ofereciam 

a desenvolver as tais ações não eram portugueses. Assim, mesmo que estes viessem contribuir na 

valorização da colónia, e considerando-se portugueses africanos e asiáticos, um grupo viu recusadas as suas 

intenções de desenvolver a agricultura, sob a incredulidade destes, num momento em que advogava-se a 

extensão de direitos à colónia, durante o período republicano, e quando tal atividade iria contribuir para o 

desenvolvimento da colónia de Moçambique (B. O. 27 de 8 de Julho de 1922, Portaria n° 193 e Governo do 

Distrito de Moçambique, ofício n° 22, de 21 de Janeiro de 1924). Neste contexto, Portugal reduzia as 

capacidades de aumentar a territorialização, aproveitando todas as forças internamente existentes. Mas 

como atesta Matos, em jeito conclusivo, 

certamente, com todo este espírito de desencorajamento, poucos fluxos de população branca foram drenados, 
de forma voluntária, para o continente africano e, fundamentalmente, para Moçambique [sendo que] a 
resultante desta realidade foi a falta constante de recursos humanos que deviam preencher os diferentes 

papéis necessários para a efectiva colonização (MATOS, 2011: 48). 

Desta forma, quando se esperava o contrário, o pessoal administrativo contribuiu para que Portugal não 

conseguisse definir o seu espaço colonial, quer através da presença física do seu pessoal metropolitano, 

então desencorajado por aquele, como aproveitando todas as potencialidades presentes no interior da 

colónia de Moçambique. 

PREVALÊNCIA DE INTERESSES PARTICULARES PARALELOS AOS PROJETOS ESTATAIS FACE À 
TERRITORIALIZAÇÃO 

Um fator não menos importante, que pode ser analisado no quadro do condicionamento negativo à 

territorialização de Moçambique, pode situar-se ao nível dos confrontos interpessoais e inter-sectoriais. No 

primeiro caso situam-se as lutas, por parte do pessoal administrativo, pela satisfação de interesses 

particulares na colónia e, no segundo caso, tratou-se de confrontos de interesses ou sectores entre si ou 

entre os primeiros e o Estado, práticas coloniais que redundavam na emergência de colonização paralela e 

concorrente, quando, inversamente, deviam trabalhar juntos para concretizar o mesmo objetivo comum, o 

da colonização.  
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Quanto à luta entre os diferentes interesses, os episódios revelam que estes foram, provavelmente, parte 

dos grandes empecilhos para Portugal concretizar o seu espaço colonial na costa oriental africana, por 

envolver, em parte, até pessoal administrativo graúdo e pelo facto de ter sido recorrente. De facto, 

examinando a documentação, chega-se facilmente à conclusão de que mesmo alguns governadores, longe 

de defenderem interesses metropolitanos ou governamentais/oficiais, procuraram defender os seus, mesmo 

que estes conduzissem à situação de insubordinação, tal como mostram duas evidências do período que 

precedeu a Conferência de Berlim3. Como algo normal, essa realidade continuou mesmo no período em que 

a historiografia portuguesa aponta como o de maior vigor no tratamento da questão colonial – o da geração 

de 95. Lendo a documentação da/sobre a época e o relatório de António Ennes de 1893 –  tem se a 

percepção de que o tratamento dos negócios coloniais teria uma outra faceta, principalmente, quando se 

apercebe ainda que o primeiro governante dessa geração foi o redator desse documento.  

Pelo carácter tão incisivo do relatório, podia prever-se uma mudança de atitude, senão mesmo a ocorrência 

de uma autêntica revolução na administração durante o mandato de Ennes. Entretanto, uma análise do 

conjunto de ideias e das suas ações permitem situar o mesmo padrão de governação que fora empreendido 

pelo pessoal do período precedente. De facto, esta figura emblemática da colonização portuguesa teve uma 

ação governativa integrada no figurino geral dos demais funcionários da colónia em Moçambique, revelando 

que a divulgação do seu rigoroso relatório de 1893, enquadrava-se na luta pessoal pela aquisição de um 

digno emprego para servir, de certa forma, interesses pessoais, no contexto da empregomania então 

reinante. Segundo BASÍLIO ( 1965: 264), no relatório de António Ennes, há uma linguagem dominante que 

procura sublinhar a sua figura ou seu papel na administração pois, nele, podem se identificar expressões tais 

como : “o meu systema seria este”;  “eu quereria...” “e eu quero”, com sinónimo de autopromoção, prova de 

marcas pessoais para preparar um lugar para si mesmo. Como para confirmar que António Ennes pouco 

tinha mudado em relação aos períodos precedentes, já em 1908 José Maria d’Araujo Freire D’Andrade, 

apontava, através de uma carta aberta ao Ministro da Marinha, a crise moral comercial e financeira que 

reinava em Lourenço Marques, onde existiam repartições públicas que eram verdadeiras agências de 

negócios, parte deles obscuros, com um meio social irrespirável de baixeza, falta de patriotismo, fraudes 

                                                 
3 Vide um documento exarado por Fortunato do Valle, Governador de Moçambique, entre Maio de 1847 e o ano de 
1851, existente no Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Pasta 12 (1850), Capilha n° 1, (Moçambique), 02 Janeiro de 
1850, Doc. n° 107/50) e de Vasco Guedes de Carvalho e Meneses Governador de Moçambique,  entre Abril de 1854 e 
Setembro de 1857, que também pode ser achado no mesmo arquivo, Pasta 17, (Moçambique), Capilha 1, doc. n° 208, 
du 5 avril 1856.), os quais deixam evidenciam a colocação de interesses pessoais acima dos da Coroa, sendo que o 
primeiro retardou a reforma do sistema aduaneiro na colónia de Moçambique, mas com o fim de ter tempo suficiente 
para desenvolver seus negócios particulares e o segundo chegou a congelar a aplicação de uma lei durante um ano, só 
porque queria ter o tempo suficiente para exportar escravos para a Ilha da Reunião, em 1856, depois que Marques de 
Pombal interditara esse comércio. 
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praticadas nas alfândegas, evasões fiscais, em que o próprio António Ennes nunca tinha criticado e nunca 

castigara a alguém (D’ANDRADE, 1908: 18 e 37).  

Aquando da conquista militar ao continente, dois comandantes militares, um da então Capitania Mor da 

Macuana, situada no distrito de Moçambique, e outro do distrito da Zambézia, procuraram, na zona do Alto 

Lúrio, um protagonismo pessoal que punha em causa a continuidade do contemporâneo/conterrâneo, como 

se de inimigos se tratassem (AHM, Maputo. Fundo da Repartição Militar – Governo do Distrito de 

Moçambique, Capitania Mor da Macuana, Cx. 219 (1911), Maço de Novembro). O mesmo veio a acontecer 

entre o Capitão Mor da Macuana e o de Fernão Veloso (AHM, Maputo. Governo do Distrito de Moçambique 

– Da Capitania Mor da Macuana, Cx. 220 (1912-1921), Série de 1913). Estas realidades reproduzem a 

continuidade do que António Ennes havia mencionado no período precedente, ao afirmar que,  

 (...) todavia, o ciume do poder e do gosto do mando persuadem-n’os frequentemente a exercerem nas 
administrações locaes ingerencias caprichosas, mais perturbadoras do que reguladoras”. “São quasi 
quotidianos os dissentimentos, [desentendimentos?] quando não os conflitos abertos, entre esses governos e o 

provincial, e a fazenda é uma das causas mais frequentes do escandalo. (ENNES, 1893: 141). 

práticas que enfermavam a administração colonial. Nesse mesmo âmbito de gestão da colónia num contexto 

personificado, é possível situar realidades em que portugueses, a título privado, faziam negócios paralelos e 

concorrentes aos do Estado, atentando, logicamente, contra a rentabilidade do próprio sistema. Mouzinho 

de Albuquerque indica a presença de um grupo prevaricador que atentava contra os interesses do Estado. 

Citando um Conselho de Guerra de Mossuril sobre um tal Joaquim Ignacio de Sousa e Francisco Maria Paixão 

Dias, Mouzinho dá evidências dos dois terem dado uma proteção à Mussa Quanto e terem reparado armas 

dos Namarrais, inimigos potenciais do Estado colonial português (D’ALBUQUERQUE, 1902: 12), aquando da 

conquista efetiva na então Macuana. 

Em 1920 chegou a ocorrer também uma concorrência entre o Estado e o governador do distrito de 

Moçambique. Apesar de, no mesmo ano, ter sido emitida uma circular que acautelava conflitos de interesses 

das altas figuras do governo, impedindo-as de possuir negócios, no território sob a sua jurisdição (Decreto n° 

7:008, de 9 de Outubro de 1920), aquele governador chegou a associar-se à uma empresa, agindo não só 

contra a integridade da sua função, mas também a do próprio governo, em que ele era o representante 

máximo. (SILVES, 1927: 12) Segundo o mesmo autor, essa concorrência lesiva aos interesses do Estado 

ocorria também entre agentes oficiais de recrutamento da mão de obra que, no âmbito da satisfação dos 

seus interesses particulares, depois de embarcarem os emigrantes do interior nos portos costeiros, 

adulteravam os nomes destes para que, por essa via, se furtassem das taxas exigidas pelo Estado. (SILVES, 

1927: 9) 

Mesmo depois da publicação do artigo 36° do Regulamento do Trabalho dos Indígenas, proibindo o 

envolvimento direto das autoridades administrativas no recrutamento da mão-de-obra para obras 
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particulares ou de uma circular, a 20 de Maio de 1947, endereçada aos governadores das Províncias do Sul 

do Save, Manica e Sofala, Zambézia e Niassa, com o mesmo teor, aquelas continuaram a desenvolver o seu 

recrutamento para fins particulares. A incompressão da circular da Repartição do Gabinete, n° 818/D-7, de 7 

de Outubro de 1942 era a desculpa encontrada para o contínuo envolvimento dessas autoridades nas 

práticas fraudulentas. A crer nessa circular, o envolvimento abusivo do pessoal administrativo no 

recrutamento de nativos para fins particulares, para além de representar no período uma grave infracção, 

chegava a retirar a credibilidade do pessoal administrativo. (AHM, GG., Relatório da Inspecção à Colónia de 

Moçambique, Anexos Doc. Repartição Central dos Negócios Indígenas da Colónia de Moçambique – Circular 

confidencial – para os governadores das Províncias do Sul do Save, Manica e Sofala, Zambézia e Niassa, de 20 

de Maio de 1947, n° 1572/B/15) 

Finalmente, no interior do mesmo sistema oferecem-se exemplos de lutas entre sectores, como, por 

exemplo, a luta empreendida fundamentalmente pelos latifundiários contra um sector vital para a 

concretização do sistema colonial em Moçambique, tal como preconizavam vários dispositivos legislativos – 

as Missões/escolas. Um relatório da diocese de Nampula é expressivo sobre essa realidade. O relatório 

aponta que 

As escolas que com tanto trabalho e dinheiro se conseguiram, estão sem frequência, porque ninguém obriga os 
indígenas a frequentá-las, preferindo que as crianças andem noutros trabalhos (...) Se os Missionários se 
impõem e chamam à razão e cumprimento do dever, os culpados revoltam-se, desprestigiam as Missões, 
tornam-nas odiadas dos pretos por palavras e acções; perseguem cristãos; ridicularizam-se e impedem-se os 
actos do culto, ficando só a contar tanto para os brancos como para os pretos, o interesse, os vícios e o 

dinheiro. (ANDRADE, 1948: 8). 

Sobre o mesmo aspecto, Resende, um dos mais activos párocos da contemporaneidade colonial, apontava 

que  

(...) a este respeito há tanto que dizer que nos sentimos perplexos entre referir tudo com reticências e exprimir 
alguma coisa por palavras. (...) Quantas vezes sucede estarem escolas abertas e o professor e os alunos em 
plena actividade e todos ficam surpreendidos com a chegada repentina e de improviso de alguém que prende e 
arrebalta, à força, alguns alunos para serem enviados para o trabalho braçal em determinadas regiões. 

(RESENDE, 1946: 76).  

A finalizar, Resende apontava que  

desta sorte, uns interrompem a instrução e para nunca mais continuarem, outros mal a puderam começar e 
outros ainda olham para a escola com o receio de se tornar para eles ratoeira de caça e laço de prisão.(Ibid.)  

Fora do quadro e do pessoal administrativo, ao lado do projeto oficial concorreram ainda interesses 

paralelos, promovidos por sectores que tinham emergido do próprio sistema colonial. Depois de Portugal 

ceder uma parte do seu território à Companhia do Niassa, esta constituiu-se num dos redutores da rápida 

delimitação territorial e da imposição de modelos administrativos civis no então distrito de Moçambique, 

dado que aquela Companhia passou a introduzir, de forma contrabandeada, pelas fronteiras setentrionais 

desguarnecidas ao longo do rio Lúrio, armamento e pólvora, que haviam sido banidas na parte costeira, 
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então sujeita à administração direta do Estado Português, possibilitando o fortalecimento dos macuas do 

interior, para além de desproverem os centros formalmente pertencentes ao espaço controlado em géneros 

coloniais então procurados pelos sectores económicos (ANDRADE, 1906: 129; ANDRADE 1949: 148 e AHM, 

Maputo, GG, Distrito de Moçambique. Caixa 1016, Maço de Julho). No mesmo âmbito da ação de agentes 

engendrados por Portugal, de que o país seria incapaz de controlar enquadra-se o ímpeto de monhés. De 

facto, o país teve que travar uma luta titânica contra aqueles que, na verdade, constituíam-se os verdadeiros 

colonizadores paralelos4 do hinterland e que, ao que tudo indica, desde tempos idos faziam uma propaganda 

contra a presença portuguesa no interior da colónia. Na altura da conquista dos territórios da Macuana, 

Neutel foi confidenciado que  

(...) quando (...) o monhé vae à [casa] dele [do Mukwepere] lhe diz que não queria saber dos brancos porque 
são todos malandros e o que querem é roubar o preto e que eles monhés são todos amigos.(AHM, Maputo. 

GDM– Da Capitania Mor da Macuana, Cx. 220 (1912-1921). Volume de 1912, Maço de  Setembro, Doc. n° 82).  

Aliás, um documento de 1946 atesta a continuidade da mesma situação, revelando que os portugueses 

ainda tinham que lutar para poder demarcar a  sua territorialidade no espaço que reclamavam há já quatro 

séculos. 

Subsiste, e progride desmedidamente principalmente pelo mato, a propaganda comercial do monhé, que 
explora e previne o indígena contra a nossa propaganda de colonização, nacionalização e evangelização. O 
dinheiro emigra. (...) Nas festas e cumprimentos oficiais, figuram em primeiro lugar, os monhés com as suas 
canções e vestes características (...) E depois os nossos cipaios e polícias indígenas com o Cofió Monhé! (...). 

(ANDRADE, 1946: 3).   

Do que foi arrolado importa referir que, é certo considerar que na luta pelo protagonismo pessoal e entre os 

diferentes sectores, numa situação em que todos trabalhem para o mesmo desiderato tem sido a estratégia 

aconselhada, já que, tal concorrência, porque fundamento de competitividade, tem consequências diretas 

na rentabilização e na eficácia dos atos e teria surtido os mesmos efeitos no processo da colonização em 

Moçambique. Contudo, no caso da funcionalidade dos agentes de colonização, tal luta foi um entrave para a 

concretização da territorialização da presença portuguesa em Moçambique, processo que iniciou mesmo 

com o processo de ocupação efetiva e continuou, tal como mostraram as evidências, até meados do século 

XX. Essa administração da colónia entanto que projeto pessoal/setorial e não coletivo/institucional, 

condicionou não só disfuncionamentos, mas, fundamentalmente, a inação, a aplicação dos mesmos erros, o 

retorno aos processos de governadores anteriores, entre outras práticas, reduzindo, certamente, o espaço 

de manobra de Portugal na definição do seu território em Moçambique. É, deste contexto que a análise dos 

                                                 
4 O inspetor administrativo Corrêa deixava clara esta realidade em 1936, reconhecendo que a hegemonia económica 
pertencia ainda aos mouros, tal como nas vésperas dos Descobrimentos, sendo que mesmo nas lojas dos brancos, os 
caixeiros eram também indianos e provenientes da Índia Inglesa, sem que o Estado nem os particulares oferecessem 
resistência à invasão dos “monhés”. (CORRÊA, 1937, vol. I, Mossuril : 6-7). 
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fatores postos em consideração, leva a crer que a ocorrência de ações individuais e setoriais num espaço 

onde era suposto existir uma colonização em conjunto ou entanto que um bloco, resultou, 

fundamentalmente, de uma ação contrária à corrente que, na mesma altura, era dinamizada na Europa. De 

facto, em África, contrariamente à situação que caracterizava o desenvolvimento do poder na Europa, entre 

fins do século XVIII e durante todo o século XIX, não foi introduzido o que FOUCAULT (1999: 48) chamou de 

espaço criado para dar oportunidade aos outros5. No seu lugar, Portugal procurou perpetuar as relações de 

hierarquização rígida, em que cidadãos de primeira (metropolitanos) sobrepuseram-se aos cidadãos de 

segunda (os das colónias) e, finalmente, estes dois grupos sobre os grupos sociais endógenos, excluídos em 

função do paradigma de choque de diferença, mas que, ao ter sido circunscrito num processo exacerbado, 

impediu a extensão de toda a sociabilidade portuguesa à colónia de Moçambique. 

SEMI-PERIFERIA DE PORTUGAL E SEU REFLEXO NA TERRITORIALIZAÇÃO DE MOÇAMBIQUE 

A leitura do processo histórico de Portugal induz à ideia de que o país terá experimentado, ao longo das 

diferentes etapas, desde a formação do Estado Moderno Europeu, até ao século XIX, uma secundarização do 

seu poder em relação ao das outras monarquias ou que, pelo menos, foi permanentemente constrangido 

pelos outros poderes. Subjugado inicialmente pela sua jumelle ibérica, o espaço imperial português sofreu, 

sucessiva ou paralelamente, investidas de Holandeses, Franceses, suíços, Ingleses, e até da tardia Alemanha, 

para além de vários jogos geopolíticos regionais, como os que se estabeleceram na Costa Oriental Africana 

com o constrangimento imposto pelo mundo muçulmano (Omanitas e Zanzibaritas. Tal processo redundou 

na redução do seu vasto império que, no início, era corporizado, pelo menos juridicamente, pela metade 

oriental do globo terrestre, fruto do Tratado de Tordesilhas, marco da primeira bipolarização do poder 

mundial. De facto, depois de controlar parcial ou efetivamente parte das costas orientais do Atlântico, as 

costas ocidentais do Índico, partes do Pacífico Ocidental, para além de uma parte ocidental do Atlântico Sul, 

Portugal chegou, já no século XIX, com um figurino imperial descontínuo, tal como atestam os países 

constituintes da CPLP. Crê-se que, de certa maneira, essa realidade terá conduzido à criação de um 

imaginário auto-flagelativo de Portugal e de auto-inferiorização que, presentes em quase toda a história da 

colonização moderna daquele país, tiveram consequências diretas no processo da incrustação do seu poder 

em Moçambique, entanto que um espaço territorial coerente e contínuo, tal como mostram evidências 

trazidas pelo então Distrito de Moçambique, em particular, e de todo o norte da colónia e de Moçambique, 

no geral. Tal imaginário, construído no interior das relações estabelecidas entre os países mais avançados no 

momento da imposição das políticas coloniais, aparentemente constituído pela Inglaterra, França e 

                                                 
5 Para Foucault, o fim do Antigo Regime e o desaparecimento da monarquia no século XVIII foi seguido pela introdução 
de um poder que não era o de superestrutura, mas mais integrado ao jogo, à distribuição, à dinâmica, à estratégia, 
sendo um poder não conservador, mas inventivo, detendo ainda os princípios de transformação e de inovação 
(FOUCAULT, 1999: 48). 
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Alemanha, por um lado, e a África, por outro lado, com Portugal a constituir-se no país medianeiro, a 

semiperiferia de SANTOS (2006: 212), pode explicar, de certa maneira, a impossibilidade de extensão de 

processos eurocêntricos aos territórios conquistados e, por isso, a falta de representatividade portuguesa no 

espaço colonial. 

Na época da colonização moderna, vários factos levam a crer na prevalência de uma mentalidade de auto-

inferiorização de Portugal no cenário colonial, a qual influenciou no desenho das estratégias de 

sobrevivência dos governantes e dos colonos comuns, a ponto de legar um ditado ainda assente em 

Moçambique: “Para o inglês ver”, cujo processo da sua origem é explicado mais adiante.  

Um dos primeiros enunciados do reconhecimento de uma certa inferioridade, tenha sido encarada no 

contexto económico ou populacional é trazido por António Ennes, quando este, face ao receio de 

compatriotas seus pela introdução de capitais estrangeiros em Moçambique, ele diria que “A provincia é 

bastante vasta para nella poderem espalhar-se, sem se acotovelarem, todas as colonisações, e a nacional 

precisa bem pouco espaço para mover os braços e fazer girar capitais”(ENNES, 1893: 40). Se avaliar-se a 

extensão das colónias portuguesas com as da França ou da Inglaterra, em que este último país gabava-se de 

ter um império onde o sol nunca se punha, nota-se que o problema não podia situar-se na grandeza de 

Moçambique, nem tão pouco do império português existente a partir do século XIX. A razão deve ser 

buscada no facto do capital nacional precisar de pouco espaço para mover os braços. Aliás, esse 

reconhecimento seria tácito no mesmo relatório, na medida em que o autor explicitava, de forma 

categórica, o comportamento, que parecia generalizado, dos seus compatriotas em que era: 

 ... quasi certo que os nossos patricios só com o exemplo dos estrangeiros se animarão a dirigir para lá as vistas 
e as actividades, e só acreditarão que o seu solo é rico quando virem estranhos enriquecidos por elle, visto 
como, desde que nos abandonou o génio das aventuras, só nos metemos a caminhos já trilhados e só 

respigamos em campos ceifados. (Ibid.)6. 

Contudo é necessário pôr em relevo de que não se tratava de exemplo de qualquer estrangeiro, fosse ele o 

mais proveitoso possível.  Iniciativas introduzidas em Moçambique pelos indianos, que eram também 

                                                 
6 Os indícios de auto-inferiorização de Portugal não eram apenas relativos ao período aqui em estudo. Estes podem ser 
encontrados no período imediatamente precedente a este, como, por exemplo, no relatório de um governador que 
administrou Moçambique em 1855, quando ele, ao procurar manter a exportação da mão-de-obra para as Ilhas do 
Oceano Índico sob a dominação britânica e francesa teve como justificação a possibilidade de Portugal colher os 
“elementos civilizadores que d’ali nos haviam de vir, porque em fim, é preciso confessal-o, o bafejo da França e da 
Inglaterra civilizar tudo que toca” (AHU, Lisboa, DGU, Moçambique, Gabinete do Governo Geral) N° 192, de 7 de Janeiro 
de 1855. E tudo leva a crer que esta realidade era captada pelos grupos sociais rivais, a crer numa carta de 15 de Março 
de 1856, na qual Hubert Delisle, então governador da Ilha da Reunião, afirma que o recrutamento de trabalhadores 
para esta ilha favoreceria a civilização dos Africanos do continente. (AHU, (Lisboa), DGU, Pasta 17, (1855/6). Aliás, os 
ingleses chegaram também a observar esse posicionamento subalterno de Portugal no cenário colonial, tal como atesta 
Saldanha que, tendo como base as informações de dois jornais nomeadamente, o The ninentheenth Century, de Março 
de 1912, e o The Geographical Journal, de Abril de 1915, “Sir Harry Johnston sugeriu a alienação da maior parte das 
nossas colónias, para habilitar Portugal a desenvolver e colonizar as restantes. (SALDANHA, 1930 :40)  
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estrangeiros, porque provenientes, na sua maior parte, da Índia britânica, com algum potencial para a 

rentabilização da atividade comercial (ENNES, 1893: 33 e 36) e, de certa maneira, para a viabilização da 

atividade agrícola, como exemplificou-se nas páginas precedentes, nunca mostraram algum interesse aos 

portugueses residentes em Moçambique, perdendo, neste contexto, boas oportunidades para poder 

desenvolver o seu espaço colonial. As ações a imitar tinham que ser conduzidas pela França e pela Inglaterra, 

fundamentalmente por esta última, sendo que o grande paradoxo que se pode encontrar nesta realidade 

era o facto de, paralelamente, os portugueses reclamarem a posição de pioneiros da colonização e da 

difusão dos preceitos culturais europeus. Nesse processo, a ideia que emerge é a de que, com a mediação 

civilizacional assumida por Portugal, ela ocorria em função de um reconhecimento tácito da superioridade 

das outras potências, sendo que o país procurava, em consequência, reproduzir a subalternidade, situando-

se, por sua vez, como superior em relação às ofertas e práticas extra-europeias.  

Um outro subsídio de uma inferioridade assumida pode ser encontrado também no âmbito religioso, a partir 

de realidade evidenciada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, que, comparando as missões portuguesas às das 

outras potências, apontava que 

A realidade é trágica. É preciso fazer mais, se queremos restaurar religiosamente o Patriarcado. Este, por muito 
que pese ao nosso amor próprio cristão e nacional, tem de se reconhecer que está abaixo de todas as grandes 
dioceses europeias de formação católica e que não se levantará do baixo, desesperado nível, enquanto se 
mantiver o índice actual de rendimento dos seminários (PEREIRA: 1949: 47). 

A mentalização da inferioridade dos portugueses em relação aos cidadãos ou empreendimentos de outros 

domínios colonizadores era visível também no contexto económico. Como a confirmar o que Ennes tinha já 

avançado no século anterior, o português carecia de um exemplo do estrangeiro para desenvolver algo, 

mesmo que internamente houvesse condições para o efeito, a exemplo do que do 

(...) Engenheiro Lopes Galvão, (...), que não é só rico, mas riquíssimo, [com] avultados capitais empregados nas 
minas do Transvaal; não empregou, porém, nenhum nos trinta mil hectares que, por concessão, obteve em 
Angoche; para isso, com os seus associados, foi pedir dinheiro aos Suiços e aos Alemães, tornando a empresa 
que tomou conta da mesma concessão, de portuguesa que era inicialmente, em estruturalmente estrangeira. 
(SALDANHA, 1930: 40). 

 

Quase no mesmo diapasão, um inspetor administrativo ao procurar soluções para o disfuncionamento 

administrativo que era o prato forte na colónia de Moçambique, tinha deixado marcos dessa auto-

inferiorização de Portugal, nos seguintes termos:  

E, pois que estamos sempre asados a imitar o que vem de fora; (...) copiemos também o que tem de útil; 

estudemos sua legislação curtíssima e facílima. (ALMEIDA, 1947: 245)  

Tanto na equiparação entre a diocese portuguesa às dos outros países europeus, onde os eclesiastas 

deixavam em relevo o reconhecimento da posição subalterna das missões portuguesas em relação às dos 

outros países europeus, bem como esta necessidade de Portugal imitar aos aspectos mais utilitários e 
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práticos da administração de outros países, revelam, de certa maneira, que poucos aspectos da vida social 

escaparam à essa marca de auto-inferiorização dos portugueses, principalmente em relação aos ingleses. 

Não é por acaso que tal psicose chegou a imprimir, ao que tudo indica, uma marca específica, sob forma de 

um ditado bem popularizado, recorrentemente usado em Moçambique colonial: “Para o inglês ver”, 

referenciado anteriormente. De facto, a altura em que é introduzido este ditado havia uma maior presença 

estrangeira no espaço imperial português, composta principalmente por gente de origem ou de possessões 

britânicas, como por exemplo da Índia Britânica. É provável que a realidade tenha-se formado ainda na 

sequência das pressões impostas pela Coroa britânica nos diferentes momentos quanto àquilo que Portugal 

devia fazer: antes da época considerada no presente debate, Lisboa tinha sido coagido a não entrar em 

contradição com os objetivos da produção lanifícia inglesa, através do Tratado de Methwen (1703); durante 

a primeira metade do século XIX, aquele país pressionara Lisboa a abandonar o tráfico negreiro, para 

durante a segunda metade deste século uma outra pressão fazer-se sentir sobre o espaço imperial 

português, especificamente na África Austral, com o ultimatum de 1891. Assim, tudo leva a crer que o termo 

terá surgido numa situação em que os portugueses eram coagidos a mudar em certos posicionamentos 

pelos ingleses e propunham-se a corrigi-la, mesmo sabendo que não o iriam cumprir, quer por falta de 

meios, ou apenas por se sentirem constrangidos mas que, sem possibilidade de repudiar, preferiam mostrar 

a intenção de o fazer, apenas para conter o ânimo inglês. Assim, simulavam uma aceitação, apenas com o 

propósito de criar a ilusão de que tinham aceite a proposição, deixando depois que o tempo se encarregasse 

do esquecimento da mesma, até que realidade anteriormente posta em causa voltasse a manifestar-se, 

facto que conduzia a reprodução dos mesmos problemas. É neste contexto que o termo servia para 

acomodar ânimos exteriores à conduta portuguesa.  

Cientes do seu posicionamento periférico no interior do mundo europeu, todas as vezes que os Portugueses 

quiseram remarcar a sua posição hegemónica no espaço colonial, dificilmente recorreram ao atributo 

“Portugueses”,  preferindo o de “Europeus”, tal como é frequente nos censos populacionais. A inferioridade 

era compensada pela igualização aos adereços culturais das outras sociedades europeias social e 

economicamente consideradas mais avançadas. Embora reconhecendo que os portugueses tinham esse 

direito de se intitularem Europeus, por pertencerem ao continente, crê-se que o facto de esconderem na 

totalidade a identidade mais concreta devia estar ligado à tal auto-inferioridade presente entre eles.  

Essa mentalidade de auto-inferiorização, assumida ao nível super-estrutural, proporcionou que o Estado se 

acomodasse numa posição subalterna em relação à certos empreendimentos externos, mesmo que, parte 

desses projetos externos não mostrassem um grande potencial, como o que se verificou com a entrega das 

terras do extremo norte à Companhia do Niassa que, durante o seu período de vigência, nada conseguiu 

desenvolver, senão a de ter retardado a representatividade efetiva de Portugal no território. De facto, com 
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esta ação, Portugal reduziu, a sua área de influência direta, isto é, a territorialidade que teria sido 

demarcada em função da extensão da sua sociabilidade. O resultado de todo este processo foi que, 

esperando do exemplo de fora, frequentes vezes os planos portugueses de condução dos negócios coloniais 

ficaram retardados por largos tempos, inviabilizando a territorialização efetiva de Moçambique. 

TERRITORIALIZAÇÃO DA COLÓNIA COMO MIRAGEM: FACTOS CONCLUSIVOS 

A dificuldade de extensão da sociabilidade portuguesa em Moçambique ficou diretamente relacionada ao 

facto do país colonizador ter-se preocupado mais em reproduzir a subalternidade a que estava sujeito em 

relação às outras potências mais fortes, situando-se, a partir desse momento, como o mediador da cultura 

eurocêntrica. Nesse processo de manutenção da sua existência no espaço colonial, Portugal procurou 

capitalizar de forma rígida os suportes do poder eurocêntrico tais como o trabalho e os seus produtos; a 

natureza e os seus recursos de produção; o sexo, os seus produtos e a reprodução da espécie; a 

personalização e os seus produtos, materiais e intersubjetivos, incluindo o conhecimento; entre outros, 

(QUIJANO, 2009: 76), que tiveram um impacto direto na fraca extensão da sociabilidade portuguesa sobre o 

espaço colonial em construção. 

Os factos levantados ao longo do presente texto levam a crer que, para que houvesse uma colonização 

efetiva, fundamento da territorialização efetiva da colónia, no caso particular, de Moçambique, exigiria a 

homogeneidade e a coesão ideológica e pragmática dos seus protagonistas: militares e civis, funcionários 

públicos e privados, o poder secular e o sagrado, os assimilados e os chamados civilizados, entre outros 

grupos cuja ação conjunta condicionaria a agregação de esforços que culminassem no mesmo fim – uma 

representatividade eficaz e efetiva de Portugal no seu espaço colonial, tal como tinha avançado já FEIO, no 

início da colonização efetiva, ao avançar que:  

É que Portugal deve pela instrucção, pelo contacto com o indígena e pelo seu convívio ir preparando o 
selvagem, quer illuminando-lhe o espírito, quer suavisando-lhe o instincto, para que os seus usos e costumes, 
agora gentílicos e bárbarescos, se rejam por leis, que no tempo se irão aperfeiçoando em conformidade com o 
typo ideal das instituições. (FEIO, 1900: 7). 

O mesmo autor aponta as consequências da falta desse contato, como, por exemplo, a aplicação da justiça 

apenas na sede da comarca,  

(...) unica localidade onde residem alguns europeus, sendo letra morta para o resto da comarca, que ás vezes 
abrange territorios de centenares de leguas. E é letra morta por que nem os juizes togados se sujeitam ás 
decisões dos milandos, nem os usos e costumes se acham codificados como por leis tem sido ordenado” (Ibid.: 
8) 

realidades que refletem tal falta de contato entre os dois grupos coabitantes no espaço colonial. Esta 

realidade refletia-se na inoperância da colonização portuguesa até mesmo na altura do início do Estado 

Novo, a confirmar por um relatório de um inspetor que, em 1936, apontava que:  
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Uma nota que me feriu profundamente ao visitar a escola rudimentar – escola portuguesa, fundada e mantida 
pelo Estado português – foi dos nomes arabizados de todos os alunos. (...) É de reconhecer, todavia, que se 
esses homens persistem afincados no seu credo e na sua nomenclatura, não o fazem por hostilidade 
sistemática do domínio e a religião dos portugueses, mas simplestemente porque estes ainda não procuraram 
integrá-los na sua esfera espiritual. (...) Alguns quilómentros de distância, na Cabaceira, fica a Igreja da Nossa 
Senhora da Conceição. No entanto, padre algum lá aparece, nem o da ilha, que verdade seja dita pouco tempo 
gastaria a atravessar a baia, para atingir essa grande povoação. O clero missionário sofre do mesmo mal do 
quadro administrativo: burocratizou-se. Espera na sacristia que os fiéis o procurem”. “Folheando os cadernos 
de arrolamento, deparou-se-me uma notável maioria de designações arabizadas: Momade, Abudarramar, Ali 
(...) etc. Ninguém diz que a região se encontra há 400 anos sob influxo civilizador dos Portugueses. (CORREIA, 
vol. I, p. 36-37).  

É desta maneira que, de forma cruzada, os diferentes fatores foram impeditivos para a demarcação de um 

espaço cultural português, capaz de justificar a pretensa longa permanência de Portugal na Costa Oriental 

Africana, entretanto não corroborada pelos resultados, já que, na altura da independência da colónia, que 

veio a ocorrer vinte anos depois do período considerado no presente estudo, praticamente 3 à 7 % da 

população de Moçambique é que estava atrelada à mundividência portuguesa, o que equivale que a 

territorialização estava ainda aquém do desejado.   
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