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“VOLUNTÁRIOS FORÇADOS”: 
Discurso e contradiscurso 
acerca do trabalho nas colônias 
lusas – (1925-1935)

série

publicações da Série 
Brasil &África somam 
forças para mudar 
este quadro. 
Subdividida em 3 
coleções – Clássicos, 
Pesquisas e Ensaios –, 
já foram publicadas 
importantes obras 
abordando temas 
como nacionalismo, 
relações de gênero em 
Moçambique e Cabo 
Verde e mortalidade 
feminina na 
Guiné-Bissau. Outras 
tantas virão 
enriquecer este 
quadro, dotando os 
brasileiros de 
instrumentos 
concretos para um 
profícuo e 
potencializado diálogo 
Sul-Sul direto com 
intelectuais africanos. 
O mar do 
desconhecimento que 
nos separa assim se 
converterá no mar que 
nos unirá; livre de 
preconceitos e 
libertador.        

Um dos grandes 
problemas para o 
entendimento da 
África e sua 
multiplicidade de 
povos e culturas, no 
Brasil, é o 
conhecimento 
estereotipado e 
preconceituoso, 
construído ao longo 
dos séculos, vigente na 
mídia e mesmo nos 
meios acadêmicos. A 
persistência deste viés 
resulta de 
desconhecimento puro 
e simples decorrente 
quer do restrito 
número de centros de 
estudo e difusão de 
saber, quer da parca 
bibliografia produzida 
nos países  africanos e 
no Brasil. O saber tem 
historicamente 
circulado 
unidirecionalmente de 
Norte para Sul 
gerando distorções 
uma vez que 
raramente o olhar 
escapa das 
condicionantes a partir 
do local de onde se 
olha. A criação do 
Instituto de Estudos da 
África (IEAf) da 
Universidade Federal 
de Pernambuco e a 
incorporação  das 
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“[...] A ameaça de trabalho forçado é tão 
forte que leva os homens à apresentarem-

se para o trabalho voluntário [...]. Pode 
afirmar-se com quase total segurança não 

existir praticamente um só trabalhador afri-
cano, do sexo masculino, empregado nas 

empresas agrícolas europeias, que não seja 
shibato, isto é, trabalhador forçado [...]” 

 
Marwin Harris (1958)
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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE

Constituída por 3 Coleções (Pesquisas, Ensaios e Clássicos), 
a Série Brasil & África expressa duas ordens de fatos fun-
damentais: por um lado, a virada geopolítica ocorrida no 
Brasil no início do século XXI, que aponta para a mudança 
na ordem de prioridades no campo das relações interna-
cionais, com a passagem de ênfase do diálogo “Norte-Sul” 
para o diálogo “Sul-Sul”; por outro lado, a tomada de cons-
ciência da necessidade de construção de laços mais es-
treitos no campo acadêmico-intelectual entre os saberes 
que são construídos no Brasil e no continente africano — 
especialmente, mas não de maneira exclusiva, nos países 
africanos de língua oficial portuguesa (PALOPs).

Fundada em tal princípio, a Série Brasil & África nasce 
assumindo o compromisso ético de edificação de novos 
olhares que sejam suficientemente capazes de reconhe-
cer as novas experiências sociais e políticas antissistêmi-
cas emergentes no Brasil e em África, direcionadas à cons-
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trução de uma nova ordem referenciada na afirmação da 
democracia e dos direitos humanos compreendidos na 
sua radicalidade, como forças voltadas à socialização do 
poder.

Dentro desse contexto, a Série Brasil & África propõe ali-
nhar-se ao conjunto de iniciativas surgidas na última déca-
da no sentido de aproximar univer- sidades e centros de 
pesquisa engajados no processo de reflexão crítica sobre 
os traços universais que identificam os Estados e socieda-
des do Sul do mundo num mesmo quadrante geopolítico, 
mas, também, sobre as suas particularidades histórico-so-
ciais, responsáveis pela sua diferenciação.

Inicialmente apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão, a Série 
Brasil & África vincula-se agora ao recém criado Instituto 
de Estudos da África (IEAf) da UFPE, uma nova unidade 
acadêmica que nasce como expressão dos compromissos 
assumidos pela instituição na direção da sua internaciona-
lização.

Marco Mondaini  
(Professor da UFPE e Coordenador da Série Brasil & África 

e do Instituto de Estudos da África da UFPE)



RELAÇÃO DOS LIVROS PUBLICADOS  
DA SÉRIE BRASIL & ÁFRICA
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O continente demasiado grande: Reflexões  
sobre temáticas africanas contemporâneas 
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1. OS BOLETINS LUSOS -  
OS PERIÓDICOS COMO FONTES: 
À GUISA DE INTRODUÇÃO

O Boletim Da Agência Geral Das Colônias, objeto de 
nossa investigação, encontra-se disponível no sítio ele-
trônico produzido pela Universidade de Aveiro (Portu-
gal), juntamente com a Fundação Portugal/África. Seu 
acervo diz respeito à documentação dos atuais países 
africanos e asiáticos que foram colônias de Portugal. 
No caso, nos interessa as antigas colônias portugue-
sas, conhecidas hoje como países lusófonos, ou seja, 
que têm como idioma oficial a língua portuguesa: An-
gola, Cabo Verde, Guiné-Bissáu, Moçambique e São 
Tomé & Príncipe. 

Visitando o referido sítio eletrônico, nossa atenção 
recaiu sobre a série de publicações denominada Bo-
letim da Agência Geral das Colônias (1924-1969), com 
quinhentos e trinta números, mas além desta, encon-
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tramos outras, a saber: Boletim do Instituto de Angola 
(1953- 1973), trinta e cinco números; Boletim Cultural 
de Huambo (1948-1974), vinte e nove números; Bole-
tim Cultural da Guiné Portuguesa (1946-1973), cento e 
dez números; e Cadernos Coloniais (1920-1960), cin-
quenta e oito números.

É importante notar que estas publicações foram pro-
duzidas nas colônias, com o objetivo de fazer propa-
ganda sobre os atos do governo português realizados 
nas referidas colônias, ou seja, um discurso celebrati-
vo do que seria o processo civilizatório português, nas 
citadas colônias, mais tarde denominadas províncias 
do Ultrama1. Neste sentido, estes periódicos tinham 
uma função: criar um consenso acerca da relação en-
tre metrópole e colônia. Para usar uma expressão de 
Althuser, os periódicos eram aparelhos ideológicos do 
estado. No caso português, talvez estivesse aí a gênese 
do discurso do luso tropicalismo. 

O Boletim Da Agência Geral das Colônias, que posterior-
mente passou a se chamar Boletim Geral das Colônias 
(em 1935) e mais tarde Boletim Geral do Ultramar: “ór-
gão oficial da ação colonial portuguesa, propõe-se fazer 
a propaganda do nosso patrimônio colonial, contribuin-

1  O Boletim Geral das Colônias, por exemplo, em agosto de 1951, passou a ser denominado 
Boletim geral do Ultramar.
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do por todos os meios para o seu engrandecimento, 
defesa, estudo das suas riquezas e demonstração das 
aptidões e capacidade colonizadora dos portugueses2”. 
Portanto, a visão e a ação do colonizador sobre o coloni-
zado, estas informações nos serão úteis na medida em 
que forem lidas a contrapelo, sob o risco de se tornar 
novamente a glorificação do colonizador. Neste senti-
do um teórico que pode nos ajudar nesta empreitada 
é Walter Benjamim e os que dialogam com a temática 
análise de discurso3.

Orlandi nos adverte que além das formas do discurso, é 
preciso observar as formas do silêncio4; neste sentido, 
observamos a ausência de resistência dos colonizados 
na visão dos colonizadores, no entanto, no período de 
publicação dos Boletins, sobretudo a partir dos anos 
sessenta, várias lutas de resistências e de busca de in-
dependências aconteceram nas colônias portuguesas. 
Elas foram silenciadas nas publicações, como se não 
existissem. Quando muito, foram considerados atos 
isolados, ou rebeldias pontuais. Só entenderemos tal 

2  Apresentação do Boletim Geral das Colônias. Disponível em: <http://memoriaafrica.ua.pt/
collections/BGCBGU/tabid/176/language/pt-PT/Default.aspx>. Acesso: 29.10. 2012.

3   Entre eles destacamos: FOUCAULT, Michel.  A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996; 
TODOROV, Tzvetan. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. ORLANDI, Eni 
Pulcinelli. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, 1988; ORLANDI,Eni Pulcinelli. As formas do 
silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: Unicamp, 2007, dentre outros.

4   ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio. Op. cit..
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postura, se identificarmos cuidadosamente o grupo res-
ponsável pela linha editorial dos periódicos, bem como 
os colaboradores dos mesmos, como sugere Tânia Re-
gina de Lucca, ao abordar os pressupostos teóricos e 
metodológicos que devemos ter, quando tomamos os 
periódicos como fontes de investigação  histórica5. 

Dentre os periódicos acima citados, O Boletim Geral 
das Colônias foi o que teve maior longevidade - oitenta 
e cinco anos - apesar de ter mudado de nome por duas 
vezes, e com o maior número de publicações, quinhen-
tos e trinta, seguido dos Cadernos Coloniais, que foi 
publicado durante oitenta anos, e teve uma tiragem 
de setenta exemplares. Esta é uma das razões pelas 
quais escolhemos investigá-los neste momento em de-
trimento dos demais.

Nos Cadernos Coloniais identificamos a escrita de vá-
rios militares, alguns ex-administradores, e/ou ex-com-
batentes que estiveram nas colônias no final do século 
XIX e início do XX. Nestes, o panegírico aos administra-
dores coloniais sobressaem. Na apresentação da cole-
ção encontramos a caracterização dos cadernos: “[...] 
Abrangeram as diversas colônias, que na altura forma-

5   LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi 
(Org.) Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
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vam o Império Português, e os grandes obreiros dessa 
obra colonizadora [...]”6.

          Dois cadernos foram dedicados especificamente 
à colônia de Angola: Boletim do Instituto de Angola e 
Boletim Cultural do Huambo. O primeiro tinha como fi-
nalidade, segundo os seus editores:

[...] O Instituto de Angola é uma agremiação 
cultural que tem por missão estimular as ati-
vidades científica, literária e artística em An-
gola e promover a sua divulgação. Compete-
se, assim, pôr todos os seus meios ao serviço 
da Cultura Portuguesa, reunindo em íntima 
colaboração os intelectuais que se dedicam 
ao estudo dos problemas daquela natureza 
em território angolano, visando a sua expan-
são e auxiliando o seu desenvolvimento. Ca-
be-lhe, ainda, promover o intercâmbio com 
agremiações congêneres da Metrópole, Pro-
víncias ltramar e países estrangeiros. Este Bo-
letim é um documentário destas atividades e 
serve este elevado propósito. Está, portanto, 
à disposição de todos quantos queiram cola-
borar com o Instituto de Angola para a con-
secução de sua finalidade [...]7.

6 CADERNOS COLONIAIS. Disponível em: <http://memoriaafrica.ua.pt/collections/cadernos 
Coloniais/tabid/179/language/pt-PT/Default.aspx>. Acesso: 29.10. 2012.

7  BOLETIM DO INSTITUTO DE ANGOLA. Disponível em: <http://memoriaafrica.ua.pt/
collections/BIA/tabid/223/language/pt-PT/Default.aspx>. Acesso: 29.10. 2012.
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Os assuntos são diversos, entre etnografia, história, 
notícias, poesias exaltando a natureza e as riquezas 
minerais existentes em Angola e uma “dose” fortíssi-
ma de descrição dos costumes exóticos, aos olhos do 
colonizador.

O Boletim Cultural de Huambo, dirigido pelo Dr. Se-
rafim Dias de Oliveira Molar e sob a responsabilidade 
dos Serviços Culturais do município de Nova Lisboa, ti-
nha como objetivo:

[...] O Boletim Cultural do Huambo pretende 
ser o arauto de todas as manifestações que, 
no campo das coisas do Espírito, se reali-
zem em Nova Lisboa e no distrito de que ela 
é capital, e ser ao mesmo tempo também o 
arquivo de todos os estudos e trabalhos re-
alizados com o seu melhor conhecimento e 
valorização. Aspira assim abranger em suas 
páginas tudo o que possa oferecer algum in-
teresse nos anais culturais do vasto distrito 
do Huambo: história, etnografia, literatura, 
medicina, colonização, ciências agropecuá-
rias, economia, etc. [...]8.

Huambo foi uma região onde identificamos muitos 
movimentos de resistências ao colonizador nos Cader-

8  BOLETIM CULTURAL DE HUAMBO. Disponível em: <http://memoriaafrica.ua.pt/collections/
BCHuambo/tabid/154/language/pt-PT/Default.aspx>. Acesso: 29.10. 2012.
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nos Coloniais, como por exemplo, uma grande revolta 
no ano de 1897, quando os colonizadores tentaram fa-
zer a vacinação compulsória do gado que havia sido 
afetado por febre. Os nativos tinham seus métodos 
próprios e não permitiram esta nova modalidade de 
tratamento. Os colonizadores considerando-os igno-
rantes deram continuidade ao processo, o que causou 
grande revolta e repressão por parte do exército me-
tropolitano em Huambo9. Os autores se ocuparam em 
descrever o heroísmo com que as tropas metropolita-
nas venceram os “indígenas”, mas a leitura a contrape-
lo evidencia a organização e tenacidade dos nativos, 
para usar uma expressão de Michel de Certeau, “as tá-
ticas e estratégias” construídas pelos nativos contra a 
ação dos colonizadores, que estavam em superiorida-
de em armas, em relação aos colonizados.

O Boletim Cultural da Guiné, circulou de 1946 a 1973, 
totalizando cento e dez exemplares publicados, e um 
especial, por ocasião do V Centenário da Descoberta 
de Guiné. Este, segundo a apresentação da coleção, 
“é considerada pela generalidade dos investigadores 
como a melhor publicação científica de todas as ex-

9  Sobre esta questão, ver: SILVA, José Bento Rosa da. Revolta Da Vacina Made In África. Sankofa: 
Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana, São Paulo, Ano IV, n. 08, p. 126-
142, dez. 2011.  
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colônias portuguesas”10.  O referido número publicado 
no ano de 1947, com ênfase a etnografia dos manja-
cos, escrita pelo administrador de circunscrição, Antô-
nio Carreira.

Estes periódicos são fontes que nos permitem inves-
tigar história das colônias portuguesas em África, nos 
seus vários aspectos; mas como já dissemos anterior-
mente, faz-se necessário uma leitura a contrapelo, 
caso contrário tais fontes continuarão sendo propa-
ganda da obra do colonizador, como foi o objetivo de 
todas estas publicações, sobretudo sob o governo de 
caráter fascista de Salazar. 

10  BOLETIM CULTURAL DA GUINÉ. Disponível em: <http://memoriaafrica.ua.pt/collections/
BCGP/tabid/175/language/pt-PT/Default.aspx>. Acesso: 29.10. 2012.



2. “A PROPAGANDA É  
ALMA DO NEGÓCIO”

Este slogan remete-nos ao “espírito do capitalismo li-
beral”, ou seja, sem propaganda não se tem sucesso 
nos empreendimentos, portanto, é preciso convencer, 
seduzir o provável consumidor através da propaganda, 
neste sentido a imprensa foi, a partir do século XIX um 
veículo importantíssimo no processo mercadológico.

No que se refere à relação entre metrópole e colônia, a 
imprensa foi um instrumento de grande valia na busca 
da legitimação da posse das colônias pelos colonizado-
res; sobretudo quando se advogava o direito da auto-
determinação dos povos de além mar.

Fazer conhecer na metrópole e alhures as “obras de 
colonização em prol dos indígenas” em África, sobre-
tudo, foi um dos objetivos da criação do Boletim da 
Agência Geral das Colônias, seguindo os exemplos de 
outras metrópoles, como se depreende da apresenta-
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ção do Boletim ao público, feita por Armando Zuzarte 
Cortesão, agente geral das colônias e diretor do men-
cionado veículo de comunicação e propaganda:

“[...] A propaganda surgiu como um fator importantíssi-
mo não só do desenvolvimento das simples organizações 
particulares como das próprias nacionalidades. E, se o re-
clamo comercial tem atingido quase os limites do inveros-
símil, a verdade é que a propaganda das nacionalidades 
toma uma importância e incremento assombrosos.

O que, em matéria de propaganda colonial têm feito os 
países com colônias é simplesmente admirável. A revista 
geral e de especialidade, o folheto, a brochura, o panfleto, 
a organização de feiras e exposições coloniais, ou a sua 
comparticipação, a boa representação em conferências e 
congressos internacionais, etc., são meios de que todos 
os povos coloniais se servem, ou devem servir, para fazer 
a propaganda [...]. O que a Holanda tem feito em maté-
ria de propaganda colonial, constitui exemplo admirável 
[...]. A Bélgica, com a sua magnífica Revista do Congo e o 
Bulletin Agricole Du Congo [...], a França, com seu Bulletin 
de l’Agence Générale dês Colonies, boletins especiais das 
diferentes agências econômicas de Paris e dos diversos 
serviços oficiais, como a Revue de Bolamique Appliquée, 
Bulletin dês Matières Grasses, etc. [...], a Itália faz outro 
tanto, sendo digno de registro o seu Bolletino di Informa-
zioni Economiche Agricoltura  Coloniale  [...],  até a própria 
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Alemanha que, apesar de já não ter colônias não desiste 
de as voltar a possuir, exerce uma extraordinária campa-
nha de propaganda colonial [...]. Todos estes países sa-
bem que é indispensável criar ou manter um ambiente 
internacional favorável à afirmação e defesa dos seus di-
reitos e pretensões [...]”1. 

Portugal não queria ser o último na corrida propagan-
dista de suas colônias, aliás, foi o precursor na aquisi-
ção de colônias além-mar, e não queria ser o primeiro 
a perdê-las por falta de propaganda, pois como se viu, 
a propaganda dos feitos na colônia era, segundo Cor-
tesão, uma forma de garanti-las diante da ordem in-
ternacional que se configurava após a primeira gran-
de guerra mundial. E mais, o Império português vinha 
sendo acusado na Sociedade das Nações2 de manter 
trabalhadores no sistema de escravos em suas colô-
nias em África. Foi neste contexto em que se criou 
o Boletim da Agência Geral das Colônias, conforme 
Zuzarte Cortesão:

1   Boletim Geral Das colônias. N. 001, Vol. I, 1925, pags. 5-7. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.10.2012.

2   Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, foi uma organização 
internacional, a princípio idealizada em 28 de abril de 1919, em Versalhes, nos subúrbios de 
Paris, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um 
acordo de paz.
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“[...] Entre nós, a grande maioria dos portugueses, des-
conhece em absoluto as nossas colônias, o que elas va-
lem, o que para nós representam e o que lá temos feito; 
no estrangeiro, quase que apenas se sabe de nós pelo 
que dizem os que tem interesse em nos denegrir [...]. O 
que devemos nós fazer, país pequeno, de diminuto ter-
ritório metropolitano e parcos recursos materiais, com 
um vastíssimo e rico império colonial rodeado de cobi-
ças e más vontades3 que a cada passo se manifestam 
nos mais injustos ataques? É indispensável que a pro-
paganda da nossa ação e valor como povo colonizador 
de largos recursos de energias, competências e espírito 
progressivo, se faça de maneira eficaz [...]. O Boletim da 
Agência Geral das Colônias propõe-se a realizar esse de-
sideratum [...]”4.

No final da apresentação do Boletim, o autor conclama 
todos os portugueses a contribuírem com esta obra de 
dar a conhecer aos portugueses e estrangeiros a reali-
dade da missão lusa em África, dissipando as possíveis 
dúvidas geradas pelos espíritos cavilosos; talvez ainda 
permanência do espírito bélico que havia sido varrido 

3   O grifo é nosso.

4 Boletim Geral Das colônias. N. 001, Vol. I, 1925, pags. 5-7. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.10.2012.
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a pouco pela forças aliadas5. Tratava-se, portanto de 
um ato patriótico e de demonstração do nacionalismo 
luso. 

O primeiro número do Boletim foi publicado em julho 
do ano de 1925, mas fora criado no ano anterior, em 
setembro de 1924, pelo Diploma Legislativo Colonial, 
n. 43; portanto, a missão esclarecedora estava em 
atraso, era preciso recuperar o tempo perdido...

5   A primeira grande guerra havia terminado em 1918, deixando marcas profundas em seus 
contemporâneos. Sobre esta questão. Ver: EKSTEINS, Modris. A Sagração Da Primavera. RJ: 
Rocco, 1992, 2ª. Ed.
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3.  O DISCURSO DO ALMIRANTE  
ERNESTO DE VASCONCELOS (1925)

No primeiro número do Boletim, publicado em julho 
do ano de 1925, encontramos logo na página onze um 
discurso do almirante Ernesto Júlio de Carvalho e Vas-
concelos, mais conhecido por Ernesto Vasconcelos. Na 
época, estava o autor com a idade de 73 anos de idade, 
e muitos serviços prestados ao império português1, e 

1   “Nasceu em Almeirim, onde o seu pai exercia clínica, filho do médico-cirurgião António 
Germano Falcão de Carvalho e de sua mulher, Maria Amélia Lobo de Vasconcelos.
Neto de um oficial da Armada, pois seu avô materno fora capitão-de-fragata, resolveu seguir a 
vida militar e depois de estudos preparatórios em Almeirim e Santarém, em 1863, aos 11 anos 
de idade, assentou praça na Armada Portuguesa. Em 1879, com 23 anos de idade, foi promovido 
ao posto de guarda-marinha. Especializou-se então com o curso de engenheiro hidrógrafo, 
colaborando em diversos levantamentos na costa portuguesa, entre os quais os das barras do 
Tejo e do Guadiana.
Nos seus períodos de embarque visita as costas das então colônias portuguesas de África, 
colaborando em diversos trabalhos hidrográficos e de elaboração de cartografia. Coordenou o 
levantamento hidrográfico da foz do rio Zaire, tendo em 1886 descoberto a existência de um vale 
submarino no prolongamento daquele rio.
Ganhou renome na área da cartografia e da geografia, sendo nomeado para várias comissões 
de delimitação de fronteiras nas colônias africanas e no Timor Português, entre as quais a 
que resolveu a questão do Barotze, em Angola, a que renegociou o convênio fronteiriço com 
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era Secretário Perpétuo da sociedade de Geografia de 
Lisboa. Pela biografia de Vasconcelos, ninguém melhor 
do que ele para fazer uma defesa da pátria lusa, acusa-
da de manter e/ou ser conivente com o trabalho escra-
vo em suas colônias, em África. A acusação teria sido 
feita no ano anterior, 1924, mas a resposta vinha no 
primeiro número do Boletim, nas primeiras páginas.

O almirante não negava peremptoriamente a possibi-
lidade de trabalho escravo nas colônias portuguesas, 
bem como poderia existir em outras, mas advertia que 
o império português foi um dos primeiros a estabele-
cer uma legislação em prol dos indígenas2.

Segundo se depreende do artigo de Vasconcelos que 
tinha como título: Escravatura?!... a Sociedade das Na-

a África do Sul, modificando o de 1909, e a que estabeleceu as fronteiras de Timor, da qual fez 
também parte Hermenegildo Capelo. Em 1887, sendo primeiro-tenente, elaborou um projeto de 
uniformização internacional dos serviços de farolagem, documento que foi enviado a todos os 
países marítimos.
Interessou-se pelas questões geográficas da história dos Descobrimentos Portugueses. Foi sócio 
da Sociedade de Geografia de Lisboa, desde os 25 anos de idade, à qual chegou a presidir e 
de que foi secretário perpétuo. Também presidiu à Comissão de Cartografia do Ministério da 
Marinha e Ultramar e foi professor da Escola Naval e da então fundada Escola Colonial, depois 
Instituto de Altos Estudos Ultramarinos.
Em 3 de Abril de 1911 foi novamente nomeado por Bernardino Machado para integrar a comissão 
criada para estudar os interesses de Macau. Era então presidente da Sociedade de Geografia de 
Lisboa. Também presidiu à comissão formada em 1912 para estudar a reorganização do Colégio 
das Missões Ultramarinas. Foi secretário do Comitê Permanente a Favor do Desenvolvimento das 
Colônias [...]”. In. http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_J%C3%BAlio_de_Carvalho_e_Vasconcelos. 
Acessado em: 29.10.2012.

2   Sobre o Estatuto do Indigenato. Ver: Anexo I. Legislação Colonial. In. THOMAZ, Omar Ribeiro. 
Ecos Do Atlântico Sul. RJ: Ed. UFRJ/SP: Fapesp., 2002.



29

ções se reuniria para discutirem acusações de que 
os lusos escravizavam ou permitiam a escravidão em 
suas colônias em África:

“[...] As nossas colônias africanas continuam a estar na 
tela da discussão em consequência de infundadas acusa-
ções, que Portugal está cansado de destruir, mostrando, 
por todos os meios que a sua legislação sobre o trabalho 
indígena e de assistência é das mais perfeitas que se co-
nhecem [...]. Ainda este ano se publicaram, tanto em Mo-
çambique como em Angola, diplomas provinciais que já 
estão em vigor e de que se hão tirar profícuos resultados 
para a proteção dos indígenas. Para nos convencermos 
disso basta ler os ‘Boletins Oficiais’ daquelas duas colô-
nias [...]”3.

Mais adiante o autor levanta a possibilidade de traba-
lho escravo nas colônias, mesmo com as ditas leis. Há, 
portanto uma contradição: primeiro ele diz que as no-
tícias são infundadas, depois diz que pode existir tal 
prática, mas que também em outras colônias além das 
lusas:

“[...] Vemos em Portugal os nativos de todas as nossas 

3   Boletim Geral Das colônias. N. 001, Vol. I, 1925, pag. 11. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.10.2012.
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colônias ombrear com os filhos da metrópole, adquirin-
do nas nossas escolas os cursos que os tornam médicos, 
advogados, agrônomos, militares, etc., o que tudo é uma 
prova da maneira liberal do nosso proceder [...]. É sabido 
que fomos nós dos primeiros, senão os primeiros, a aca-
bar com a escravatura nos domínios ultramarinos e que, 
se o nosso regime se não fez de um jato (de imediato) na 
aplicação, os seus vestígios de há muitos anos desapare-
ceram, pode ter havido casos esporádicos, mas desde que 
chegavam ao conhecimento das nossas autoridades eram 
severamente punidos. Mesmo nas sociedades melhor or-
ganizadas se cometem crimes, e às vezes bem hediondos 
[...]. Se existe ainda escravatura, é porque existem merca-
dos de escravos, e, assim é, torna-se preciso procurá-los 
e fechá-los. Uma vez fechados esses mercados, acabará 
com certeza a escravatura, por falta de quem compre a 
mercadoria. É esta a questão a que deve aplicar toda a 
sua atenção a Sociedade das Nações. Quando tal fizer, 
terá vibrado o golpe mortal no nefando tráfico [...]”4.

Ensaiava-se o discurso do luso-tropicalismo, qual seja 
o discurso que apregoava que a colonização portugue-
sa, diferentemente das demais metrópoles, teve um 
caráter harmonioso, paternalista... a mestiçagem seria 

4   Idem. pag. 11-12.
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uma prova irrefutável de tal realidade. E mais, o autor 
toma para os portugueses o protagonismo do aboli-
cionismo5.

A temática da escravatura volta no mesmo volume, 
num extenso artigo de autoria desconhecida.  O autor 
recorre à história lusitana citando resoluções do pas-
sado que buscavam disciplina ao sistema escravista e 
do tráfico. Para ele, foram medidas humanistas, quem 
em tempos de escravidão legal, buscavam dar mais 
alento aos escravizados. Cita inclusive a proibição do 
trabalho indígena no Brasil, pelo então rei de Portugal, 
Dom Sebastião , em 1570, como uma prova irrefutável 
da benevolência de sua majestade para com os nati-
vos. Acrescenta que não era justo Portugal ser acusa-
do de contribuir para o atraso do continente africano 
em virtude da colonização, da escravidão e do tráfico: 
“[...] Todo o viajante que penetra nos sertões da Áfri-
ca julga-se obrigado a dizer mal de nós, acusar-nos, a 
caluniar-nos, embora a influência portuguesa lhe per-
mitisse levar a êxito feliz a sua arriscada empresa [...]6. 
Conclui que isso não passava de inveja, pois que Por-

5   Sobre o processo abolicionista no ocidente. Ver: DRESCHER, Seymour. Abolição: uma 
história da escravidão e do anti-escravismo. SP: Ed. Unesp., 2011.

6   Boletim Geral Das colônias. N. 001, Vol. I, 1925, pag. 135. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.10.2012.
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tugal foi o precursor na colonização do continente afri-
cano, e mais, que tais intrigas só servia para atrasar a 
missão civilizadora no continente:

“[...] Essas rivalidades entre os povos civilizados, que 
ocupam mais ou menos vastos territórios no vastíssimo 
continente, não têm outro resultado senão dificultar a ci-
vilização dos negros, esterilizar esforços novos e enérgi-
cos, impedir o comércio livre e paralisar a ação moral da 
propaganda civilizadora. Nós temos, mais que ninguém, 
razão de nos queixarmos destas injustiças brutais e nem 
sempre desinteressadas. É isto a consequência de termos 
chegado primeiro, de termos maior influência do que os 
outros, de sabermos melhor penetrar no espírito dos ne-
gros e obter a sua simpatia [...]7.

A conclusão faz lembrar Vasconcelos, quando afirma 
que os portugueses não foram os únicos a escraviza-
rem e traficarem: “fizemos antes os que todos fize-
ram”. Continua: 

“[...] Fomos dos primeiros a abolir em parte a escravidão, 
em tomar medidas para regular o tráfico em benefício 
dos negros; não fomos os últimos em aceitar a abolição 
total da escravatura e total do tráfico [...]. Não podemos 

7   Idem. Pag. 136.
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nós ser justamente acusados de provocar a desmorali-
zação e a barbárie dos indígenas nas nossas possessões 
africanas, pela nossa pertinácia, em manter a escravidão 
e promover o tráfico [...]”8.

A história passada seria, portanto o atestado de ido-
neidade dos portugueses contra a acusação de que 
seriam escravistas na contemporaneidade, ou no mí-
nimo coniventes com o que estava sucedendo-se em 
suas colônias de além-mar.

8   Idem. Pag. 138.
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4. COM A PALAVRA:  
FREIRE DE ANDRADE

O Boletim número três foi publicado em setembro do 
mesmo ano de 1925. Nas primeiras páginas voltou à 
baila o tema do trabalho escravo indígena nas colônias 
portuguesas de além mar. Agora, ninguém menos que 
Freire Andrade para defender a dignidade do império 
português contra as acusações advindas do exterior. 
Mas quem era afinal Freire Andrade? Na identificação 
do autor do artigo está a resposta: general, membro 
permanente da comissão dos mandados de S.D.N., an-
tigo governador geral de Moçambique, antigo diretor 
geral das colônias e antigo ministro dos Negócios Es-
trangeiros. 

Os feitos de Frei Andrade foram narrados por Eduardo 
Noronha, na publicação do primeiro número dos Ca-
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dernos Coloniais1, em 1939, com o título e subtítulos: 
“Freire de Andrade: o engenheiro de minas: o coman-
dante da coluna Sul de Moçambique na campanha de 
1895: o Governador Geral: o Ministro”. Pois bem, o 
renomado autor procurou mostrar em seu artigo que 
havia mal entendido tanto por parte da Sociedade das 
Nações, quanto dos que acusavam Portugal de manter 
trabalho escravo em suas colônias. O que havia e que 
a Sociedade das Nações se referia era o trabalho obri-
gatório, leia-se trabalho forçado ou correlato á escra-
vidão; mas não o trabalho escravo propriamente dito. 
Vejamos:

“O artigo 23 do Pacto das sociedades das Nações, pacto 
que está integrado no tratado de Versalhes, de que somos 
signatários, refere-se nas suas alíneas a e b, respectiva-
mente, às condições gerais de trabalho e ao tratamento 
dos indígenas nas colônias [...]. O mesmo tratado de Ver-
salhes cria o ‘Bureau Internacional do Trabalho’ que de-
verá estudar as condições dos trabalhadores e que procu-
rará que, pelas diversas nações, sejam adotadas medidas 

1    Os Cadernos Coloniais foram escritos por vários militares, alguns ex-administradores, e/ou ex-
combatentes que estiveram nas colônias no final do século XIX e início do XX. Nestes, o panegírico 
aos feitos dos administradores coloniais sobressaem. Na apresentação da coleção encontramos 
a caracterização dos cadernos: “[...] Abrangeram as diversas colônias, que na altura formavam o 
Império Português, e os grandes obreiros dessa obra colonizadora [...]”. In. Cadernos Coloniais. 
Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/collections/cadernosColoniais/tabid/179/language/
pt-PT/Default.aspx. Acesso: 30 de outubro 2012.
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para a sua proteção, de maneira equitativa [...]. Ultima-
mente tem-se espalhado a ideia de que na Sociedade das 
Nações tem discutido a questão da existência da escra-
vatura nas colônias portuguesas, parecendo muitos acre-
ditar que quaisquer medidas possam ser, por esse fato, 
tomadas contra nós. Nada menos exato. Nem a socieda-
de das Nações em tal coisa pensa, nem Portugal o admi-
tiria de modo algum [...]. Diremos em poucas palavras o 
que se passou em Genebra, sobre o assunto. Há três anos 
foi apresentada na Assembleia, e por esta adotada, uma 
proposta para que o Conselho da Sociedade estudasse a 
questão da escravatura, visto que o estatuto de escravo e 
a escravidão ainda existiam em certas regiões do mundo, 
e que se estudasse a melhor maneira de extinguir total-
mente esse flagelo da humanidade [...]. Foi criada uma 
comissão de escravatura composta de seis membros, e 
para a qual o conselho nomeou indivíduos de naciona-
lidades diversas [...]. Reunida essa comissão, foram por 
ela pedidas novas informações aos diversos países [...]. O 
que, porém, se alega, sem fundamento, contra nós, é que 
temos posto em prática um sistema de trabalho obrigató-
rio que pode ser tomado como uma forma atenuada da 
escravatura, que foi legalmente abolida de há muito [...]”2.

2    Boletim Geral Das colônias. N. 003, Vol. I, 1925, pags. 3-6. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
30.10.2012.
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Este trabalho obrigatório, ou trabalho forçado era um 
sistema correlato ao trabalho escravo3, embora nem 
Freire Costa e seus contemporâneos não quisessem 
admitir. E mais, não era exclusividade das colônias 
portuguesas em África, mesmo no Brasil da denomi-
nada República Velha tal prática era corriqueira; o de-
nominado “sistema de cambão”4.

O coronel de engenharia J.A. Lopes Galvão corroborou 
Freire Costa, num longo artigo a partir da página cento 
e dezesseis do mesmo Boletim. O título era: Regime da 
mão de obra indígena em Moçambique, mas poderia 
muito bem ser intitulado de “trabalho voluntário em 
Moçambique”. Neste ele fala que os “indígenas mais 
adiantados na escala da evolução”, procuravam volun-
tariamente emprego nas empresas que construíam 
“os caminhos de ferro”, como eram denominadas as 
ferrovias, e que as empresas que recrutavam a mão de 
obra as faziam com muita humanidade. Em momento 
algum tocou na acusação acerca do trabalho escravo, 

3   Obre esta questão. Ver: Centro De Estudos Africanos Da Universidade Do Porto. Trabalho 
Forçado Africano – o caminho de ida. Porto: Ed. Húmus Ltda., 2009.

4   Ainda nos dia hoje, é comum denúncias de trabalho correlato ao escravo no interior do 
Brasil: “[...] Até meados da década de 1990, os posseiros estavam submetidos ao arcaico sistema 
de cambão, através do qual, para garantir suas moradias, eram obrigados a pagar um dia de 
trabalho não remunerado por semana nas terras do proprietário Alcides Vieira [...]” In. http://www.
brasildefato.com.br/node/858. Acessado em; 30.10.2012.
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que era assunto corrente nas páginas dos boletins, 
como vimos até o presente momento. Vale transcrever 
a visão do coronel:

“[...] Dentro do próprio território eles trabalham também 
voluntariamente, em grandes agrupamentos, sem mes-
mo que ninguém os procure (sic).

Um fato, entre muitos que se poderiam apresentar, com-
prova o hábito do trabalho que entre muitos deles se vai 
generalizando.

Aí por 1906 ou 1907, quando se construía o caminho de 
ferro da Suazilândia e onde, a partir de certa época todo 
o trabalho era exclusivamente voluntário, aconteceu limi-
tar-se a verba destinada à construção, tornando-se neces-
sário despedir bastantes indígenas. Pois bem; o superior 
duma missão suíça, situada à pequena distância da sede 
da circunscrição do Maputo, dirigiu-se ao engenheiro che-
fe da construção, fazendo-se intérprete das queixas dos 
indígenas, que junto dele iam lamentar-se: por (por que) 
o caminho de ferro lhe não dar já trabalho [...]5”?

Mais adiante, o mesmo coronel acaba justificando a 
“necessidade” do trabalho compulsório, o que ele de-

5   Boletim Geral Das colônias. N. 003, Vol. I, 1925, pag. 118. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
30.10.2012.
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nomina de “trabalho compelido”6. Segundo ele, alguns 
nativos, como os Namarrais, “que tanto deram o que 
fazer” aos colonizadores no passado, não tinham hábi-
to de trabalho; e sendo o trabalho uma forma de disci-
plinar o corpo e a moral, deveriam sim ser submetidos 
ao trabalho contra sua vontade:

“[...] Os indígenas que estão mais próximos dos elementos 
europeus, vão compreendendo o trabalho pelo exemplo 
que estes lhes dão e pela necessidade vão já experimen-
tando de prover ao seu sustento e ao da família que a 
seu cargo está. Mas os outros, não: são vadios, e como tal 
podem e devem ser compelidos ao trabalho [...]”7.

O autor reiterava que na edição seguinte do Boletim, 
seria publicado na íntegra o relatório da Sociedade das 
Nações, elaborado pela comissão contra a escravatu-
ra. Foi o que aconteceu na edição de outubro do mes-
mo ano de 1924, a partir da página vinte e quatro, cujo 
título era: A Escravatura e a Sociedade das Nações.

6   Trabalho compelido é um dos subtítulos do artigo.

7   Boletim Geral Das colônias. N. 003, Vol. I, 1925, pag. 126. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
30.10.2012.



5. O RELATÓRIO DA  
SOCIEDADE DAS NAÇÕES DE 1925

Na apresentação a comissão deixa claro que a mesma 
não se constituía em tribunal, que era “um corpo de 
peritos encarregados de propor o estabelecimento de 
regras destinadas a facilitar a luta contra os males da 
escravatura”1.

Em seguida apresentou os critérios utilizados para a ela-
boração do relatório, evidenciando como obtiveram as 
informações analisadas: 

1. Através dos dados fornecidos pelos governos, que 
atenderam a solicitação da comissão, ou os dados for-
necidos por iniciativa própria dos governos; 

1   Boletim Geral Das colônias. N. 004, Vol. I, 1925, pag. 24. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
31.10.2012.
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2. Através das notas recebidas de organizações ou de 
pessoas designadas pelos respectivos governos ou de 
pessoas que não foram por eles indicados, por serem 
consideradas incompetentes ou indignas de crédito; 

3. E pelas notas produzidas pelos membros da comis-
são, mediante seus conhecimentos e experiências.

O relatório apontou dificuldades encontradas nos es-
tados muçulmanos (sem indicar quais), que segundo 
eles “teriam decerto particular interesse, em não res-
ponderem aos pedidos de informações que foram so-
licitados pela Sociedade das Nações”2.

Os dados enviados pelos particulares não foram devi-
damente utilizados no relatório devido ao fato de che-
garem com atraso até a comissão, conforme se depre-
ende do próprio relatório, mas segundo o mesmo, a 
realidade era de certa forma conhecida:

“A maior parte das informações de origem particular fo-
ram recebidas tarde para serem aproveitadas como seria 
mister. A comissão não dispunha de meios para examinar 
certas alegações, estando, porém, muito reconhecidas pe-
las informações que lhes foram prestadas”3.

2   Idem., pág.25.

3   Idem., ibidem.
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O relatório continha um anexo identificando os países 
que forneceram as informações para a elaboração do re-
ferido documento, bem como de organizações e de par-
ticulares. Os estados que responderam as informações 
na íntegra foram: Abissínia, África do Sul, Argentina, Aus-
trália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Es-
panha, Estados Unidos, França, Grã- Bretanha, Hungria, 
Índia, Itália, Libéria, México, Países Baixos, Peru, Polônia, 
Portugal, São Salvador, Sião, Suíça, Tchecoslováquia e 
Uruguai. Outros se limitaram a dizer que “não tinham 
informações úteis a fornecer, ou que a escravatura não 
existia em seus territórios ou alocados sob a sua sobera-
nia”. Foram eles: Albânia, Áustria, Bulgária, Canadá, Es-
tônia, Finlândia, Grécia, Haiti, Japão, Letônia Lituânia Rei-
no dos Sérvios, Croatas e Slovenos, Nicarágua, Noruega, 
Nova Zelândia e Suécia.

Dentre as informações das organizações e dos particu-
lares4, encontramos no anexo do relatório, E.A. Ross, 

4   Outras organizações e particulares que enviaram informações à comissão: Memorandum 
do “Bureau” internacional da defesa do indígenas e relatório sobre a escravidão na Abissínia do 
dr. Georges Montandon, em 23 de agosto de 1923; Carta de M.G.A. Morton, de Dublin, sobre a 
situação na África Oriental portuguesa, em outubro de 1924; Documentos relativos à escravidão, 
da União Católica de estudos internacionais, em 9 de maio de 1925; Comunicação da “Anti-
slavery and Aborigines Protection Society”, acerca da escravatura e trabalho forçado, em 20 de 
maio de 1925; Exposição do major P.G.W. Diggle sobre a escravatura no Sudão, em 18.07.1925; 
Memorandum da Sociedade Anti-esclavagista de França, sobre a escravatura em África, em 23 de 
maio de 1925; Memorandum do “Bureau” internacional de defesa indígena, acerca da situação na 
África Portuguesa; Relatório do “Bureau” internacional de defesa dos indígenas, relativo à situação 
em certos países do continente americano, em 11 de julho de 1925.
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professor, que enviou em 5 de junho de 1925, infor-
mações acerca das condições de trabalho dos indíge-
nas nas colônias portugueses. Relatório que provocou 
a ira de algumas autoridades lusitanas, manifestas em 
vários Boletins, como ser verá adiante.

Ainda no preâmbulo do relatório, o presidente da co-
missão, o Sr. Gohr advertia que 

“ a comissão entendeu que a sua atenção devia convergir 
para as formas de servidão que são reconhecidas ou to-
leradas pelos governos ou que estes, ainda que reprovan-
do-as sentem dificuldades em fazer cessar desde já. Os 
casos isolados de infrações às leis relativas à escravatura 
podem ser entregues, pelo mesmo motivo que outras in-
frações, à ação penal dos tribunais”5.

O relatório da comissão foi estruturado em oito capítu-
los cujos títulos eram:

I. O estado da escravatura e condição de escravo; 

II. Razias tendo por fim capturar pessoas e outras opera-
ções similares; 

III. O tráfico dos escravos; 

IV. Cedência ou devolução de escravos por troca, ven-

5   Boletim Geral Das colônias. N. 004, Vol. I, 1925, pag. 25. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
31.10.2012.
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da, dotação ou sucessão;

V. Práticas restritivas da liberdade das pessoas; 

VI. Escravatura doméstica ou agrária (servidão); 

VII. Trabalho obrigatório, público ou privado, remune-
rado ou não;

VIII. Transição do trabalho servil ou obrigatório a tra-
balho livre assalariado ou a produção independente.   

O Boletim da edição seguinte à publicação do relatório, 
ainda no mês de outubro de 1925, Carlos França6 pu-
blicou um artigo no qual tecia elogios ao parasitologis-
ta francês, o professor Émile Brumpt, da faculdade de 
medicina de Paris, que havia trabalhado no combate à 
mosca do tsé-tsé  em São Tomé.  Antes de transcrever 
parte do relatório do professor, onde ele faz elogios 
à colonização portuguesa, França discorreu sobre a 
biografia e feitos de Brumpt; uma forma de dizer que 
seu depoimento acerca da colonização portuguesa era 
autorizada, um “discurso competente” - para usar uma 
expressão da filósofa Marilena Chaui7 -, talvez anteci-
pando o combate que os Boletins futuros viriam a tra-

6   Membro das Sociedades francesa, inglesa e belga de medicina tropical.

7   Estamos nos referindo à obra: Cultura e democracia: o discurso competente e outras 
falas. SP: Ed. Cortez, 2007, 12ª. Ed.
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var contra o relatório do professor Ross. 

O título do artigo já anunciava o que estava por vir, 
elogios à colonização portuguesa em África. Qual era 
o título? Nada mais, nada menos que: “Insuspeitos Ad-
vogados Da Colonização Portuguesa”. E os elogios não 
tardaram a vir:

“[...] Depois de ter dado noção muito perfeita em São Tomé, 
tanto sob o ponto de vista do seu aspecto como das suas ri-
quezas e recursos, dizem Brumpt e Joyeux8: ‘este magnífico 
país está valorizado desde muito pelos excelentes coloniza-
dores que são os portugueses; as moscas tsé-tsé são nele 
desconhecidas’ [...] E, mostrando sempre o seu entusiasmo 
pela assistência ao indígena, escreve Brumpt que ‘a des-
peito de algumas crises passageiras, e apesar das campa-
nhas caluniadoras de plantadores estrangeiros ciumentos 
da sua prosperidade, a ilha de São Tomé é muito rica [...]. 
A organização do serviço médico em São Tomé faz que o 
estado sanitário do indígena seja ali ótimo’[...]. O exemplo 
que dão por esta pequena colônia, valorizado com capitais 
exclusivamente portugueses, deveria ser seguido por toda 
a parte, a bem da política indígena, das colônias e dos pa-
íses colonizadores.

8   Émile e seu companheiro de ofício publicaram a pesquisa referente a São Tomé em 1923, no 
Presse Médicale.
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Certos estrangeiros acobertados por acusações antiescra-
vagistas, na realidade com intuitos econômicos, procu-
ram caluniar a organização de São Tomé. Podemos afir-
mar que nas suas respectivas colônias os indígenas estão 
longe de ser tão bem tratados, tão bem alimentados e tão 
bem assistidos, quando doentes, como nas roças da mag-
nífica ilha equatorial do Golfo da Guiné”9.

França era companheiro de academia de Émile, na 
Sociedade francesa de medicina tropical. Temos dúvi-
das se tão insuspeito, como sugeria o título do artigo. 
A conclusão dele é emblemática: “Nossos delegados à 
Sociedade das Nações bem podiam ter apresentado 
como depoimento mais insuspeito e mais autorizado 
às acusações que nos fazem”10. 

França não se fez de rogado, publicou também no ar-
tigo a foto do “advogado dos portugueses” o professor 
doutor Émile Bumpt, para que todos os leitores tives-
sem ciência da contribuição que aquele amigo fran-
cês prestava à causa portuguesa, num momento em 
que os ataques dos “inimigos, invejosos” se faziam nos 
meios internacionais.

9   Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 89-90. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
31.10.2012.

10  Idem
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6. RESPOSTA LUSA  
AO RELATÓRIO DO PROFESSOR ROSS

Quem era o professor Ross? Edward Alsworth Ross 
Edward A. Ross nasceu em Virden, Illinois . Seu pai 
era um fazendeiro. Ele participou do Coe College e se 
formou em 1887. Depois de dois anos como instrutor 
em uma escola de negócios, a Fort Dodge Instituto Co-
mercial, ele foi para a Alemanha para o estudo de pós-
graduação na Universidade de Berlim. Ele voltou para 
os EUA, e em 1891 recebeu seu Ph.D. da Universidade 
Johns Hopkins, em economia política. Ross foi profes-
sor na Universidade de Indiana (1891-1892), secretário 
da American Economic Association (1892), professor 
na Universidade de Cornell (1892-1893), e professor 
da Universidade de Stanford (1893-1900).  Também 
lecionou na Universidade de Nebraska ,  até 1905. Em 
1906, mudou-se para a Universidade de Wisconsin
-Madison, onde se tornou professor de Sociologia e, 
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finalmente, presidente do departamento. Ele se apo-
sentou em 1937. 

Segundo Nuno Canas Mendes, Ross era também um 
entusiasta da eugenia, e suas denúncias da existência 
de trabalho forçado em colônias lusas, Angola e Mo-
çambique, causaram grande repercussão tanto dentro  
quanto fora da metrópole portuguesa1. A metrópole 
portuguesa procurou desmentir as acusações de Ross, 
com argumentos que considerava plausível à Socieda-
de das Nações. São estes argumentos que foram pu-
blicados nos Boletins e que passaremos a analisá-los.  

Pois bem, a resposta não foi endereçada ao professor 
Ross, mas sim à comissão da Sociedade das Nações 
que investigava a escravatura e suas formas correlatas 
nos estados filiados e demais estados. Coube ao presi-
dente da delegação portuguesa responder ao secretá-
rio geral da Sociedade.

O presidente, Afonso Augusto da Costa, começa por 
questionar o método empregado na pesquisa do pro-
fessor Ross, qual seja, ele diz que o autor da pesquisa 
não identifica os entrevistados que disseram haver tra-
balho escravo ou forçado nas colônias mencionadas, 

1   Sobre esta questão. Ver: MENDES, Nuno Canas. O Tratado de Versalhes, a SDN e a política 
ultramarina portuguesa. In. http://delagoabayword.files.wordpress.com/2010/11/o-tratado-de 
versalhes111.pdf. Acessado em: 01.11.2012.
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qual seja, Angola e Moçambique. Disse mais, que se foi 
para preservar a integridade física dos entrevistados, 
isso era desnecessário, pois a metrópole jamais permi-
tiria retaliações aos que denunciaram as possíveis con-
dições. Até parece que a metrópole tinha mesmo todo 
o controle do que se passava nas colônias. Os jornais 
locais, tais como O Brado Africano não se cansava de 
fazer denúncias contra as condições de trabalho dos 
indígenas em Moçambique e nenhuma atitude efetiva 
era tomada2. O secretário diz ainda que o autor do re-
latório permaneceu pouco tempo nas colônias africa-
nas, não tendo inclusive ido além de Angola e Moçam-
bique, sem sequer ter conhecimento da colônia de São 
Tomé e Príncipe, modelos de colonização. Vejam que 
aqui, o discurso está em sintonia com aquele feito pelo 
francês Émile Brumpt, como se viu anteriormente. 

Uma das características dos discursos lusos na defen-
siva contra a acusação de trabalho escravo em suas co-
lônias era o da vitimização, qual seja, eram vítimas da 
inveja das demais metrópoles que queriam “denegrir” 
a imagem dos precursores da colonização em África; 
por ser um país pequeno e de uma imprensa que não 
possuía o alcance das demais potências, aliás, uma das 
razões pelas quais se criou os veículos de propaganda 

2   Sobre esta questão. Ver: ZAMPARONI, Valdemir. Da Escravatura Ao Trabalho Forçado: 
Teorias E Práticas. In. http://www.africanos.eu/ceaup/uploads/AS07_299.pdf. Acessado em: 
01.11.2012.
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colonial, como vimos acima. O discurso oficial não foi 
diferente, vejamos:

“[...] Vê-se que se deixou arrastar por sugestões que po-
dem ter sido produzidas no seu espírito pelos ecos das 
campanhas de descrédito que tem sido dirigidas contra 
certas administrações coloniais e que principalmente 
têm atingido os países pequenos que não dispõem de 
uma imprensa de larga circulação mundial para com-
bater as alegações contra eles publicadas. Foi assim que 
ele deve ter visitado duas colônias com a ideia preconce-
bida de que ia encontrar fatos e procedimentos lamen-
táveis [...]”3.

O almirante Vasconcelos já havia anunciado este discur-
so, como vimos anteriormente. É verdade que a época 
era de rivalidades entre algumas metrópoles europeias 
pela posse de territórios, sobretudo em África. Aliás, ocor-
rido que foi um dos motivos para a eclosão do conflito de 
caráter mundial, no período compreendido entre 1914-
1918; cujas feridas ainda estavam por cicatrizarem-se.

Na sequência à reposta ao relatório do professor Ross, o 
presidente da comissão recorre à história lusa, para mos-
trar que foram os precursores na abolição da escravidão:

3   Boletim Geral Das colônias. N. 006 Vol. I, 1925, pag.180-181. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
01.11.2012.
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“[...] O governo português que aboliu a escravatura em 
1836 e desde há muito vem fazendo sacrifícios de toda 
espécie para lutar eficazmente contra este flagelo [...]. Já 
não existia escravatura nas colônias portuguesas e pra-
ticava-se ainda nos territórios coloniais da Alemanha e 
de muitos outros países onde existe ainda hoje, como o 
demonstra o relatório da comissão temporária da escra-
vatura [...]”4.

Em nossa opinião a citação da Alemanha no discurso 
de defesa não se deu de forma aleatório, é preciso lem-
brar que após o grande conflito (1914-1918), a Alema-
nha foi a maior penalizada pelo Tratado de Versalhes, 
perdendo inclusive muitas colônias em África. Portan-
to, acusá-la poderia ser uma boa estratégia... Como se 
diz no jargão popular: “ela era a bola da vez”5...

Para além desta estratégia discursiva, Afonso Augusto, 
presidente da comissão portuguesa, voltou a questio-
nar, o método aplicado pelo professor Ross; agora não 
mais por falta de nomear os entrevistados, mas por 
não ter ouvido os administradores coloniais. A pergun-
ta que não quer calar: Iriam os administradores for-
jar provas contra eles próprios? Usando novamente a 

4   Idem. , p. 182. Acessado em: 02.11.2012.

5   No jargão popular: o que está na moda.
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sabedoria popular, diríamos que “seria o mesmo que 
mandar a raposa cuidar do galinheiro”. Segue o ques-
tionamento do presidente:

“O método seguido pelo prof. Ross no seu inquérito não 
nos parece ser o mais feliz para poder chegar a conclu-
sões dignas de confiança. Este método [...] tinha por fim 
inquirir sobre o sistema de recrutamento da mão de obra 
na África portuguesa ou, para ser mais exato, nas suas 
duas maiores colônias.

Para isto era inútil, diz o relatório, formular perguntas aos 
agentes da administração, porque a leis, segundo a qual 
a mão de obra é requisitada pelo governo, é bem conhe-
cida, e os agentes a quem interrogasse não deixariam de 
responder que procediam segundo a lei [...]”6.

Não nos parece por acaso que Afonso tenha questiona-
do o método de Ross, pois nele está contido a constru-
ção da verdade, no caso específico no inquérito, como 
muito bem frisou Michel Foucault7.

6   Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 182. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
02.11.2012.

7   “o inquérito tal como foi praticado pelos filósofos de século XV ao século XVIII, e também 
por cientistas, fossem eles geógrafos, botânicos, zoólogos, economistas – é uma forma bem 
característica da verdade em nossas sociedades.” Acrescenta que: “as práticas judiciárias 
constituíram-se como formas de verdades na sociedade ocidental.” In. FOUCAUT, Michel. A 
Verdade E As Formas Jurídicas. RJ: Nau – Editora, 1999, p. 12.
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 Ao que nos parece, Ross entrou na colônia lusa a fim 
de executar sua pesquisa sem dar muita satisfação aos 
administradores locais que sabiam que a colonização 
portuguesa estava sendo alvo de investigação da co-
missão. Esta entrada “sorrateira” de Ross, foi também 
motivo de crítica à cientificidade, seriedade e imparcia-
lidade da pesquisa, na opinião do presidente Afonso.

As repercussões contrárias ao relatório de Ross se 
fez sentir, segundo Afonso Augusto da Costa tanto na 
metrópole quanto na colônia. Nesta última através de 
uma associação formada por indígenas - talvez sob a 
influência dos assimilados - seja lá como for, houve 
uma manifestação que serviu como combustível ao 
discurso luso, contra o relatório do professor Ross:

“[...] A liga Nacional Africana, logo que teve conhecimen-
to do relatório Ross, tomou a iniciativa de enviar a sua 
custa à Genebra uma delegação composto pelo seu pre-
sidente, um diretor e o seu secretário, a fim de protestar 
contra o relatório referido [...] Apesar de, no programa da 
Liga, estar inscrita a autonomia e mesmo a emancipação 
das colônias, julgaram cumprir um dever vindo defender 
um país que não fez distinção alguma entre os nacionais, 
quaisquer que sejam a sua raça e cor [...]”8.

8   Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 188. In. http://memoriaafrica.
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Mas não foi apenas a Liga Africana que protestara con-
tra o relatório do professor Ross, segundo Zamparoni, 
o combativo jornal de Moçambique, O Brado Africano 
também assim se comportou, por ter sido a denúncia 
vinda do estrangeiro, e não por morrer de amor à colo-
nização portuguesa, como poderia sugerir o argumen-
to de Afonso e outros ilustres lusitanos defensores do 
“ultracolonialismo português”9:

“[...] O curioso é que o Brado Africano manifestou-se con-
trário ao Relatório Ross, e manteve esta posição nos anos 
subsequentes, não porque não concordasse com seu con-
teúdo, mas porque as denúncias provinham de estran-
geiros, que na opinião do jornal, queriam desprestigiar 
Portugal [...]”10.

Mesmo dentro da metrópole houve os que concorda-
ram com o Relatório Ross, mas que foram alvos da crí-
tica da comissão portuguesa, que segundo a ela, eram 
agentes de Moscou infiltrados, e que não eram dignos 
de crédito11.

ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
05.11.2012.

9   A expressão é de Perry Anderson.

10   ZAMPARONI, Valdemir. Da Escravatura Ao Trabalho Forçado: Teorias E Práticas. In. http://
www.africanos.eu/ceaup/uploads/AS07_299.pdf. p. 320 Acessado em: 05.11.201.

11   “[...] Diremos somente ainda que toda a imprensa de Lisboa protestou contra as conclusões 
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O Relatório Ross não limitou-se a denunciar o traba-
lho escravo em Angola e Moçambique , “en passant”, 
mencionou uma rebelião ocorrida na Guiné em decor-
rência de maus tratos aos indígenas; ao que  os portu-
gueses logos desmentiram:

“[...] No Diário de Notícias de 06 de agosto de 1924 vem 
publicado um telegrama da Guiné, a propósito duma in-
subordinação na circunscrição de Mansôa. Os indígenas, 
em número superior a mil, reuniram-se, armaram-se e 
recusaram a trabalhar. Por que se recusaram eles a tra-
balhar? Passadas uma ou duas semanas li num jornal de 
Benguela que desde que Norton de Matos proibira a saída 
de indígenas deste distrito para a ilha de São Tomé, se 
procura por isso mão de obra na Guiné. Compreendi en-
tão o motivo que originara a greve armada [...]”12. 

As notícias acerca de uma colônia eram conhecidas em 
outras, como se depreende do jornal consultado pelo 
professor Ross. Estariam estes também mancomuna-

do Relatório Ross. Houve apenas uma exceção: só um jornal corroborou as citadas conclusões, 
indo mais além, pois que afirmou a existência da escravatura nas colônias. Preciso é, porém fazer 
notar desde já que se trata dum jornal inspirado por Moscou e que deve sua existência aos 
“soviets’ russos [...]” In. Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 188. In. http://
memoriaafrica.ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. 
Acessado em; 05.11.2012.

12   Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 190. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
06.11.2012.
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dos com os Russos contra a colonização lusa?    O con-
tradiscurso da comissão portuguesa colocou em xe-
que algumas informações recebidas por Ross, dizendo 
que ele dava credibilidade à voz dos indígenas em de-
trimento dos depoimentos dos administradores, que 
sequer eram consultados, e que os indígenas tinham 
táticas e estratégias em ludibriar:

“[...] É preciso não dar crédito exagerado a tudo o que di-
zem os indígenas.

Cada um deles trabalha um tempo determinado e rece-
be o salário que lhe compete. Antes de regressar a casa, 
deparam-se-lhes ocasiões de se divertir e de gastar o seu 
dinheiro. Quando ali chegam, as mulheres ou os chefes 
pedem-lhes contas. Então eles para se desculparem, afir-
mam que não lhes pagaram. Muitas destas declarações 
ouvidas pelo professor Ross tiveram decerto esta origem 
[...]”13.

Acrescenta ainda a comissão portuguesa que, ainda 
que houvesse desmandos administrativos contra os 
indígenas, era dever do professor comunicar às auto-
ridades competentes. Como se vê, toda credibilidade 
deveria ser dada ao colonizador, não ao colonizado; o 

13  Idem
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discurso competente, como disse Marilena Chauí14, re-
sidia no colonizador. As outras falas não eram dignas 
de créditos, pois que vinham dos indígenas.

No Boletim número sete, publicado em janeiro de 
1926, portanto no segundo ano da circulação do perió-
dico, a partir da página cento e quarenta e nove, tinha 
sequência a defesa da comissão portuguesa contra o 
Relatório Ross. Era preciso que a comunidade interna-
cional e mesmo a comunidade lusa ficassem sabendo 
a realidade dos fatos, qual seja, a versão dos coloni-
zadores portugueses acerca da obra colonizadora de 
além-mar, se vinha, conforme o discurso já mencio-
nado, “sofrendo ataque dos inimigos”. A imprensa era 
o veículo apropriado para evidenciar os fatos “assim 
como eles eram”...

A comissão portuguesa, em determinado momento, 
fez a “mea culpa” no que diz respeito á fiscalização ao 
regime de trabalho nas colônias, conclamando a todos 
os interessados em auxiliá-los na árdua tarefa de fisca-
lizar, citando inclusive o exemplo de um caçador inglês 
e condenando a atitude de Ross, preocupado em “de-
negrir” a imagem da metrópole portuguesa com suas 
denúncias. Mais uma vez condena o método adotado 

14   CHAUÍ, Marilena. Op. Cit.
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por ele. E mais, tal método era mais prejudicial do que 
útil á questão indígena:

“O relatório afirma que na circunscrição (cercle) adminis-
trativa do Songo se deram graves irregularidades no que 
diz respeito ao recrutamento dos trabalhadores indígenas 
[...]. Isto é verdade. Mas o professor poderia ter acrescen-
tado o que resultou deste caso e poderia resultar doutros 
que chegarem ao seu conhecimento, se seu sistema de 
inquérito tivesse sido diferente do que adotou15.

Um oficial inglês, que se achava naquela região, encon-
trou o Alto Comissário de Angola no Lobito e disse-lhe que 
julgava do seu dever participar-lhe irregularidades graves 
que se haviam dado no Songo, que acabara de atraves-
sar, caçando. O Alto Comissário ordenou imediatamen-
te um inquérito e desse inquérito resultou a demissão de 
muitos funcionários, além de outras sanções.

O referido oficial julgou do seu dever proceder por 
uma maneira diversa da do professor Ross que, se o 
houvesse imitado, muito mais útil teria sido aos indí-
genas16.

É preciso lembramo-nos de que Angola é um território 

15   O grifo é nosso.

16   O grifo é nosso.
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enorme e há ali ainda pontos em que a vigilância das au-
toridades não é tão enérgica como o deveria ser. Mas esta 
situação vai se modificando cada vez mais [...]”17.

Perry Anderson nos lembra que o trabalho forçado 
foi um aspecto notório da colonização portuguesa em 
África, e que “uma grande parte da evidência do uso 
de trabalho forçado nasce, inevitavelmente, da obser-
vação de testemunhas estrangeiras”; acrescenta ainda 
que “algumas declarações involuntárias e ocasionais 
das autoridades portuguesas” contribuíram nas eluci-
dações deste sistema18. O autor organizou uma tabela 
visando caracterizar as modalidades de trabalhos for-
çados nas colônias lusas em África.

O relatório em defesa da colonização nega, peremp-
toriamente, a existência de trabalho correlato à escra-
vidão em suas colônias; no entanto, concorda com a 
existência de excessos por parte de alguns adminis-
tradores e as medidas tomadas pelo governo portu-
guês diante destas “exceções”. Convida ainda o profes-
sor Ross a visitar as publicações do diário oficial onde 

17   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 1925 6, pag. 149-150. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
06.11.2012.

18     ANDERSON, Perry. Trabalho Forçado. In. Portugal E O Fim Do Ultracolonialismo. RJ: Civilização 
Brasileira, 1966, p. 41-59.
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constam os castigos e punições aos infratores. Mais 
uma vez evoca “a voz autorizada” da administração, 
desconsiderando “as outras falas”. Só o discurso oficial 
seria digno de credibilidade, na opinião dos autores da 
defesa da colonização.

As ações administrativas, tais como a construção de 
estradas para o interior, com recurso da mão de obra 
indígena, foram mencionadas como imprescindíveis 
ao acesso das comunidades isoladas, visando fiscali-
zar o sistema de trabalho implantado. Ou seja, apro-
veitou-se o momento para dizer que efetivamente 
Portugal estava colonizando suas colônias19, conforme 
resoluções internacionais, sobretudo a Conferência de 
Berlim20.

O professor Ross mencionou em seu relatório a violên-
cia da polícia indígena - cipaios -; ao que os relatores 

19   “[...] São as estradas e os meios mais rápidos de comunicação que têm facilitado uma 
ocupação administrativa da região mais rápida e uma vigilância mais completa. E ao mesmo 
tempo acabaram com o isolamento alguns teimosos que preferem conservar-se longe da vista 
e da ação das autoridades. Algumas das observações do professor derivam destas fontes. Ele 
as cita para indicar que os indígenas são maltratados e obrigados a construir estradas inúteis 
[...]”. In. Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 19256, pag. 150. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
07.11.2012.

20   Sobre esta questão. Ver: UZOIGWE, Godfrey N. Partilha europeia e conquista da África: 
apanhado geral. In. BOAHEN Alberto Adu (Editor) História Geral Da África. Vol. VII - África sob 
dominação colonial, 1880-1935. Brasília: Unesco, 2010, 2ª. Ed. Rev.; WESSELING, H.L. DIVIDIR 
PARA DOMINAR. RJ: Ed. UFRJ – Ed. Revan, 1998; M’BOKOLO, Elikia. África Negra: História e 
Civilizações. Vol. II. Lisboa: Colibri, 2007.
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justificaram que ela, a polícia indígena, era uma espé-
cie de “mal necessário”, visando conter o despotismo 
de chefes locais sobre os indígenas, e mais, que as crí-
ticas à polícia vinham, sobretudo, dos indígenas sob 
a influência dos missionários. Nota-se, portanto uma 
tensão entre algumas missões e os administradores:

“[...] A instituição da polícia indígena não pode ser con-
siderada ainda hoje como perfeita. Mas, não sendo fácil 
substituí-la, deve-se procurar aperfeiçoá-la. As declara-
ções feitas os professor Ross exageraram alguns abusos 
praticados pela polícia indígena, as quais são punidos 
sempre que deles tem conhecimento as autoridades. Não 
podia deixar de suceder assim desde que se aproveita-
ram, para se apreciar os processos dos cipaios, as afirma-
ções dos que caem muitas vezes sob sua ação [...]”21.

O discurso das autoridades portuguesas nos remete 
ao do “processo civilizador”, qual seja, os indígenas 
estariam ainda na fase do primitivismo, era necessá-
rio colocá-los nas “trilhas da civilidade”, era necessário 
discipliná-los para o progresso que batia às portas do 
continente africano, para o bem não só dos africanos, 
mas de toda a sociedade humana. Não nos esqueça-

21   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 19256, pag. 151. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
07.11.2012.
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mos de que as várias exposições mundiais, realizadas 
a partir do século XIX “atestavam” esta realidade. Aliás, 
alguns boletins apresentavam a contribuição lusa nas 
respectivas exposições. Ou seja, as exposições eram 
também momentos de divulgar a obra da colonização 
dentro do processo civilizatório. E nada melhor para 
disciplina do que o trabalho, dentro da prerrogati-
va burguesa ocidental de que “o trabalho dignifica o 
homem”. Ao que nos parece, a administração lusa no 
século XX, agia com os colonizados como se estivesse 
nos século XVII, XVIII ou XIX. Ou ainda, só faltava em 
seu discurso, invocar as leis inglesas do século XVI, que 
remontam Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI e 
outros. Leis estas denominadas por Karl Marx como 
de leis sangrentas contra os expropriados22. De fato, 
como advertiu Perry Anderson, tratava-se o “ultracolo-
nialismo, isto é, a modalidade simultaneamente mais 
extrema e mais primitiva de colonialismo, o trabalho 
forçado nas colônias portuguesas é a mais extrema 
forma de exploração existente em qualquer parte da 
África”23.

Quanto a etnografia que se depreende do discurso 

22   Sobre esta questão. Ver. MARX, Karl. A Chamada Acumulação Primitiva De Capital. In. O 
Capital. Livro I. Tomo II. SP: Ed. Nova cultural Ltda., 1996.

23   ANDERSON, Perry. Op.  Cit. p. 55.
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acerca da pretensa “indolência” do africano, ela nos 
lembra da descrição dos viajantes estrangeiros nas 
Américas, sobretudo no Brasil, ao descrever o nativo a 
partir da sua visão europeia24.

Vejamos os argumentos lusitanos acerca do trabalho 
forçado, ainda que eles não o digam com todas as le-
tras:

“Lê-se na página sete de seu relatório que um indígena 
lhe disse ter sido aprisionado pelos agentes do governo e 
vendido à Companhia do Petróleo. Esta companhia é sem 
mais nem menos do que uma poderosa Companhia ame-
ricana, que trabalha há muitos anos em Angola. É para 
lamentar que o dr. Ross não tivesse ido a casa dos seus 
compatriotas para verificar o que houvesse de verdade 
sobre a compra deste preto. Poderia compreender a sua 
língua e eles lhe dariam esclarecimentos e informações 
muito úteis [...]. Muitas vezes (os) indígenas tendo aceita-
do um contrato de trabalho com todas as prescrições le-
gais e recebido benefícios sobre os salários, desaparecem 
e voltam para as suas aldeias guardando tudo o que lhes 
foi entregue.

24   Sobre esta questão. Ver: TODOROV, Tzvetan. Nós e os Outros. RJ: Zahar, 1993; PEIXOTO, 
Nelson Brissac. O Olhar Do Estrangeiro. In. NOVAES, Adauto (Org.) O Olhar. SP: Cia. Das Letras, 
1990.
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Quantas vezes também os indígenas, trabalhando nas 
plantações, se vão embora sem dizer nada, sem terem 
para isso a menor razão plausível [...]. O trabalho não o 
atrai e não sente necessidade de o executar.  Passa muitas 
vezes o dia a beber vinho de palma, a conversar e a mas-
car o tabaco [...]”25.

Outro registro feito por Ross em seu relatório, e que foi 
alvo de críticas da comissão portuguesa, foi a migração 
dos indígenas para as circunvizinhanças, em virtude 
do trabalho forçado. Não se negou a migração, mas 
atribui a ela outros motivos: teriam sido em decorrên-
cia da grande guerra (1914-1918), da qual o continente 
africano também fora palco26. A região investigada por 
Ross era Zambézia, localidade onde estava instalada 
a Sena Sugar Estates. As causas das imigrações, além 
dos efeitos da guerra, eram, segundo os relatores:

“a). A ação dos agentes de recrutamento estrangeiros, que 
querem obter trabalhadores, sobretudo para as minas e 
que, quando o recrutamento é proibido, procedem clan-

25   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 1926, pag. 151-52. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
07.11.2012.

26   Sobre o impacto da primeira grande guerra em África. Ver: CROWDER, Michael. A Primeira 
Guerra Mundial e suas consequências. In. . BOAHEN Alberto Adu (Editor) História Geral Da 
África .  Vol. VII- África sob dominação colonial, 1880-1935. Brasília: Unesco, 2010, 2ª. Ed. 
Rev.



67

destinamente na região fronteiriça;

b). Os indígenas, não encontrando trabalho em algumas 
regiões de Angola, próxima do Congo Belga e da Rodésia, 
atravessam a fronteira para o procurarem do outro lado;

c). Política seguida n’alguns territórios vizinhos dando fa-
cilidades aos emigrantes e não lhes exigindo impostos du-
rante alguns anos, para mais facilmente os atraírem;

d).  Desvalorização da moeda portuguesa, o que dá em 
resultado que os indígenas se ausentem para obter salá-
rios em franco ou libras esterlinas, que tem maior poder 
de compra”27.

Os autores admitem a existência de trabalho forçado 
tanto nas colônias vizinhas quanto nas suas, mas res-
saltando que não passam de excrescências, casos iso-
lados, e que assim que as autoridades tomem conheci-
mento, repreendem com veemência; como aconteceu 
quando da denúncia do caçador britânico, conforme 
mencionamos acima. Mas de certa forma, em franca 
contradição, acabaram “justificando” as ações incorre-
tas dos administradores - ainda que exceções, segun-
do eles - pelas razões seguintes: “[...] Não há colônia na 
África, em que os administradores, depois duma longa 
demora, isolados dos centros de civilização, não se tor-

27   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 1926, pag. 156. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
08.11.2012.
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nem neurastênicos e maus. Poderíamos citar muitos 
exemplos disso [...]”28. Ora se há vários exemplos a se-
rem citados de neurastenia em função do isolamento, 
os maus tratos aos indígenas deveriam ser constantes 
em função desta pretensa doença dos colonos. Na ver-
dade os relatores da defesa estavam justificando que 
os maus tratos eram em decorrência das “doenças” 
dos colonos. Como se diz no jargão popular: “a emen-
da ficou pior do que o soneto”.

Existem discursos de defesas que pareceriam cômicas, 
não fossem trágicas. Uma delas, que fazemos a ques-
tão de transcrever, atribui aos indígenas as causas de 
suas próprias desgraças, seja por ignorância ou coisa 
que o valha. O caso da mãe que perdeu um filho num 
rio é emblemático:

“No seu inquérito em Moçambique o professor Ross mu-
dou um pouco os seus processos. Consultou de preferên-
cia os missionários e os europeus. O professor nota cuida-
dosamente declarações um pouco inverossímeis, como a 
do estudante de teologia [...] que disse: ‘um indígena afir-
ma que viu um a mulher, conduzindo um fardo á cabeça, 
com uma criança às costas perder essa criança, que ficou 
afogada ao atravessar uma ribeira. A água tinha maior 

28   Idem. pág. 156.
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profundidade do que se supunha e a mulher não tinha os 
braços livres para salvar a filha’. Pode-se acreditar nesta 
história? Que fazia o homem que via afogar o pequeno e 
não socorria a mãe? Essa narrativa duma mãe que deixa 
afogar a criança29, que tanto amava só para não deixar 
o fardo que conduzia à cabeça, não é de todo inverossí-
mil? Se realmente o fato se deu, o que duvidamos muito, 
só uma explicação pode ter e essa o professor Ross tê-la
-ia apurado se tivesse querido aprofundar o seu inquéri-
to. Na realidade os indígenas do sul de Moçambique 
estão convencidos de que os seus filhinhos flutuam 
na água e por isso não precisam ter cuidado quando 
atravessam a ribeira”30.

Na leitura destes defensores do processo coloniza-
dor português em África, a mulher não teria esboça-
do nenhuma tentativa de salvar o filho, simplesmen-
te porque o autor da narrativa do sinistro não havia 
mencionado. E mais, a mulher teria deixado afogar o 
filho que tanto amava porque estava mais interessa-
da em salvar os pertences que levava à cabeça. Isso é 
um absurdo, sugerem os autores. Sim, concordamos! 
Mais absurdo ainda é sugerir esta reação por parte da 

29   O grifo é nosso.

30   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 1926, pag. 158. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
08.11.2012. O grifo é nosso.
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mãe indígena. Não é difícil imaginar o desespero da 
mãe debatendo-se na água do rio em busca do filho, 
ao sentir que ele lhe havia escapado de suas costas... 
O que dizer da “crença” atribuída aos africanos do sul 
de Moçambique acerca de que os filhos flutuariam 
n’água. Talvez, e não mais que isto, a leitura dos auto-
res possa ter sido em função de algum rito deste povo 
em relação ás crianças e ao rio. Não temos elementos 
para aprofundarmos esta discussão, mas descartamos 
que os “indígenas” acreditassem na possibilidade aci-
ma referida. Havia ainda na opinião dos redatores da 
defesa, a possibilidade de pessoas observarem o afo-
gamento da criança e não terem socorrido mãe e fi-
lho. Na opinião deles a narrativa teria sido de terceiros, 
não da mulher que sobrevivera e contara a outrem o 
acontecido.

Não bastasse isso, são também desqualificados os de-
poimentos dos missionários e de alguns europeus. Pa-
rece-nos que apenas os administradores coloniais por-
tugueses eram dignos de crédito. Mais uma vez, nota-se 
as possíveis tensões existentes entre os missionários e 
os administradores coloniais. Tema que poderia ser ob-
jeto de outras investigações, mas que no momento não 
temos interesse em realizá-las. Mas uma coisa é certa, 
há periódicos que revelam a presença das missões em 
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África ao alcance dos interessados31.

O imposto da palhota foi outro alvo de crítica do Relató-
rio Ross; mais uma vez a comissão portuguesa buscou 
argumentar que o imposto era justo, e mais, que os pró-
prios indígenas criaram táticas para burlar a legislação, 
inclusive mudando hábitos tradicionais. As mudanças 
de hábitos, neste sentido, faziam parte das modalidades 
de resistências dos colonizados frente às ações dos co-
lonizadores. Eles, os colonizadores, interpretavam-nas 
das formas que lhes eram possíveis e/ou convenientes:

“O imposto de palhota, o único que os indígenas pagam, 
é não somente um meio de o governo obter algumas re-
ceitas, mas também o de levar os indígenas a trabalhar 
para ganharem o necessário para o satisfazer [...]. Os in-
dígenas, pelo seu lado, fazem tudo o que é possível para 
os ocultar. Sabe-se que, segundo usos indígenas, se um 
homem tem muitas mulheres, cada uma destas mulhe-
res deve ser alojadas com os seus filhos numa palhota 
separada. Para se escusarem ao imposto, os indígenas 
constroem muitas vezes grandes palhotas, onde alojam 
muitas mulheres [...]”32.

31   Estamos nos referindo aos periódicos disponíveis no sítio: Memórias Da África E Do Oriente. 
Universidade de Aveiro/Fundação Portugal-África.

32   Boletim Geral Das colônias. N. 007, Vol. II, 1926, pag. 159. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
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A conclusão do contradiscurso elaborado pela comis-
são portuguesa em réplica ao Relatório Ross foi publi-
cado no Boletim número oito em fevereiro do ano de 
1926. Nele os autores teciam “elogios” aos trabalhos 
prestados pelos intelectuais norte-americanos no com-
bate contra a escravidão e formas correlatas, mas em 
tom e ironia, diziam que eles se deixavam levar pela 
emoção das declarações infundadas acerca da coloni-
zação portuguesa na África. Pareciam querer repetir o 
jargão popular que sentencia: “de boas intenções o in-
ferno está cheio”33.

O tom do discurso fica menos agressivo ao Relatório 
Ross nas páginas que seguem a ironia inicial. Agora, 
parece-nos que o objetivo era esclarecer aos “desavi-
sados” a obra colonizadora portuguesa em prol dos 
indígenas, mostrando os avanços pelas quais passa-
vam aqueles povos desde a chegada dos portugueses, 

08.11.2012.

33   “[...] Já declaramos, e repetimo-lo mais uma vez, que não duvidamos de modo algum da boa fé 
do prof. Ross, e temos a maior consideração pelas autoridades eminentes que o apresentam [...] 
A sincera e real filantropia americana, que procura combater os abusos e opressão, infelizmente 
tão frequentes ainda no mundo, comoveu-se pelas acusações que com um fim possivelmente 
interesseiro tem sido feitas às colônias portuguesas. Essa filantropia já conseguiu realizar no 
seu país e fora dele, obras admiráveis que tantas vezes e tão eficazmente têm amparado a 
humanidade nas suas desgraças, e hoje, consagra-se com mais poder do que nenhuma outra 
força, a combater em toda parte a miséria, a doença, todas as causas do sofrimento. Mas muitas 
vezes não é bem informada das dificuldades com que lutam os outros países [...]”  Boletim Geral 
Das colônias. N. 008, Vol. II, 1926, p. 152-153. In. http://memoria-africa.ua.pt/DesktopModules/
MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 10.11.2012.
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como estavam deixando o barbarismo para entrarem 
definitivamente no processo civilizatório. Estava, por-
tanto, sendo cumprido o “legado histórico” português 
que consistia, segundo eles, em colonizar os territórios 
de além-mar, através do espírito missionário e civiliza-
tório inerente a este povo.

Neste sentido, fazia-se necessário também caracteri-
zar o que seria trabalho forçado, trabalho obrigatório 
e o dever de trabalhar; uma “explicação filosófica” ou 
de “caráter ético e moral”. Vejamos:

 “ Que é o trabalho forçado, ou antes, o trabalho obrigatório?

 É preciso não confundir a imposição do trabalho obriga-
tório, que deve ser evitado tanto quanto possível, com a 
‘obrigação do trabalho’, que é uma lei da natureza e de 
que o progresso da nossa civilização alarga cada dia mais 
o seu campo de ação.

É preciso que, proibindo-se o trabalho obrigatório se to-
mem essas medidas sem que as raças indígenas se con-
vençam de que uma tal proibição lhe concede o direito à 
ociosidade e lhe permite libertarem-se da lei do trabalho, 
o que todos devemos obedecer. Seria um perigo para to-
dos e para os próprios indígenas, com o desenvolvimento 
econômico da região e este só pode ser realizado pela ci-
ência, capitais e o trabalho da raça colonizadora em ínti-
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ma cooperação com o trabalho do indígena”34.

Malgrado esta “filosofia”, a delegação portuguesa em 
defesa da colonização e visando esclarecer o mal estar 
nacional e internacional gerado pelo Relatório Ross, 
admite a possibilidade de trabalho correlato ao escra-
vo em suas colônias, apontando que as razões deste, 
fogem ao controle do colonizador, em virtude de uma 
conjuntura maior e que o governo português vinha 
combatendo-o dentro de suas possibilidades:

“A situação de Portugal tem sido muito difícil, como já o 
dissemos, nos últimos anos, não somente por causa das 
perturbações internas que se têm produzido, mas tam-
bém em consequência da guerra mundial, em que tomou 
parte. A influência destas perturbações estendeu-se a al-
gumas colônias e daí resultou uma situação durante a 
qual a influência e ação das autoridades foi enfraquecida. 
Mas onde está o país em que o mesmo não se tem dado?”  

Justificativas à parte, a comissão voltou a criticar a me-
todologia aplicada pelo conceituado professor doutor 
Ross à sua investigação. Como poderia um pesquisa-
dor de tal envergadura se deixar levar por um “des-
leixo” metodológico? Teria intenções ocultas? Por que 

34   Boletim Geral Das colônias. N. 008, Vol. II, 1926, p. 156. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
10.11.2012.
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publicar o relatório justamente no contexto de “vulne-
rabilidade” pelo qual passava a metrópole em virtude 
do acima apresentado? Por que o autor não visitou, 
segundo eles, outras colônias, inclusive portuguesas, 
mas apenas as duas maiores: Angola e Moçambique? 
Por que entrevistara apenas os indígenas propensos - 
segundo eles - a alterar os fatos e a “denegrir a coloni-
zação portuguesa”? Por que o autor ocultou os nomes 
dos informantes? Por que estes mesmos informantes 
não denunciaram as condições de trabalho aos admi-
nistradores? E acrescentam: “Como pudera um homem 
tão inteligente e considerado, chegar a uma região que 
não conhecia, de que não entendia a língua, residir 24 
dias e julgar-se autorizado a exprimir opinião sobre a 
administração ali exercida?”

A partir destas ponderações passaram a indicar as ra-
zões pelas quais o Relatório Ross não mereceria qual-
quer credibilidade:

“a) Este relatório foi feito ouvindo-se apenas os indígenas 
sempre dispostos a ser agradáveis a quem os interessa e 
a queixar-se de quem os administra;

b) O redator, do relatório, não conhecendo o português, 
nem línguas indígenas, viu-se obrigado a servir-se de in-
térpretes, de que pelo menos alguns podem ser suspeitos 
de querer denegrir a ação das autoridades; 
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c) Esse relatório é imparcial, apesar do desejo de seu au-
tor[...];

d) Ocultou cuidadosamente a identidade dos que lhe for-
neceram as informações, o que poderia compreender-se 
tratando-se de indígena, mas não pode ser aceito tratan-
do-se de europeus e sobretudo estrangeiros;

e) Aceitou as informações que lhe deram, sem fiscalizar, 
mesmo as inverossímeis[...]; 

f) Apenas percorreu um aparte das duas colônias, onde 
permaneceu tão pouco tempo (24 dias em Moçambique) 
que lhe era impossível formar uma ideia exata do que ali 
se passava”35 .

Notamos algumas contradições no rol de “justificati-
vas” que desqualificavam o Relatório Ross: Ao mesmo 
tempo que se diz que os informantes indígenas são 
tendenciosos, afirma-se que os informantes foram eu-
ropeus estrangeiros, qual seja, os adversários da colo-
nização portuguesa em África. E mais, parece que só 
Ross se utilizou de intérpretes; quando sabe-se que era 
comum os viajantes e mesmo missionários utilizarem 
de intérpretes; finalmente, o discurso de “vitimização”, 
qual seja, Portugal estava sendo vítima dos caluniosos.

35   Idem. Pág. 159.
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Em anexo ao relatório de defesa, a comissão portugue-
sa apresentou uma carta remetida do missionário padre 
José Pacheco Monte, ao ministro português em Washin-
gton. Nesta, o missionário descrevia a forma cordial, fra-
terna e amigável como os indígenas eram tratados pelos 
colonizadores portugueses. Desta forma, o reverendo 
se constituía em mais um advogado da causa lusa em 
África. E ele não foi o único, no mesmo boletim encon-
tramos um artigo de Carlos França, já nosso conhecido, 
amigo do parasitologista Émile Brumpt, também um 
“advogado” da causa lusa, como vimos anteriormen-
te. Desta feita França apresentava como defensor dos 
portugueses, ou da colonização portuguesa em África, 
outro ilustre “homem de ciência”: o professor L. Tanon. 
Seguindo o mesmo estilo de escrita usada para caracte-
rizar Émilie  Brumpt como um renomado pesquisador 
digno de crédito, França traçou  a biografia de Tanon, 
destacando que era professor de medicina na faculdade 
de Paris, que fora presidente da Sociedade De Medicina 
e Higiene Tropical, vice-presidente da Sociedade de Hi-
giene Pública e médico consultor do Ministério das Colô-
nias36. Aliás, o título do artigo era o mesmo do anterior: 

36   Boletim Geral Das colônias. N. 008, Vol. II, 1926, p. 48. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
12.11.2012.
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“Insuspeitos advogados da colonização portuguesa”37.

37   O primeiro artigo encontra-se no Boletim Geral Das colônias. N. 006, Vol. I, 1925, pag. 
89-90. In. http://memoria-africa.ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/
BGC-N127&p=1.



7. TRABALHO FORÇADO  
LUSO VERSUS “PAX BRITÂNICA”

Os teóricos lusos que defendiam a colonização preci-
sariam de mais “munições”, pois a batalha verbal ou 
discursiva esquentava-se: entrava em cena o geólogo 
E.H.L. Schwarz, professor na Universidade de Rhodes 
College, Grahamstown, filho de um comerciante de 
Londres. Atraído pela mineração, foi para a África do 
Sul, Joanesburg, em 1895, onde se estabeleceu. Foi 
também editor do Africano Científica.   

Pois bem, o documento de Schwarcz acusando os portu-
gueses de trabalho escravo em Angola foi publicado de 
forma indignada em um dos Boletins do ano de 1926, 
após a defesa da comissão lusa contra o Relatório Ross1.

1   Publicado no Boletim n. 14, Vol. II do mês de agosto de 1926.
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Antes de efetuar a denúncia, Schwarcz  demonstra que 
seus conhecimentos sobre o continente iam além da 
geologia, fez a descrição etnológica e etnográfica do 
povo Ovambo no que denominou: “Memorandum  So-
bre A Nação de Ovambo e a fronteira de Angola”. Nes-
te, ele mostra que a nação - na expressão dele - era 
constituída de várias tribos: Ondonga, Ovakuanyama, 
Umbaruntu, Ukuambi, Ongandjera, Ukualuthi, Ondom-
bothera e Eundi. Estas tribos estavam sendo divididas 
artificialmente em decorrência do processo de colo-
nização. Mas parece-nos, que na opinião dele o pro-
blema não era o da colonização, mas de quem estava 
colonizando e suas práticas colonizadoras.

“O presente memorandum trata das desastrosas conse-
quências que advirão, se a atual fronteira entre Ovam-
boland e Angola se tornar permanente, suplicando-se 
que o momento atual seja aproveitado para se retificar a 
fronteira, tomando em consideração o fator humanidade. 
Visto a questão se encontrar sujeita à apreciação do go-
verno [...] foi enviada uma comissão de inquérito à área 
em questão e agora, segundo se lê na imprensa, a fron-
teira primitivamente demarcada ao sul vai ser ratificada. 
A linha assim demarcada – e, de fato, a outra também – 
divide a tribo Ovakuavana em duas, cedendo-se território 
ocupado por uma parte integral da nação de Ovambo aos 
portugueses. Metade da tribo Ukuanyana ficará sujeita a 
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Portugal e a outra sob a suserania britânica [...]2”

Na opinião do autor havia uma diferença considerável 
entre a forma de colonizar dos britânicos para com as 
dos portugueses, malgrado os segundos sustentarem 
um discurso da “mística imperial” portuguesa e poste-
riormente do lusotropicalismo3, ou seja, “o modo por-
tuguês de colonizar” seria muito mais “harmônico” e 
humano dos que o dos anglo-saxões, sobretudo. Mas 
não era esta a opinião de Schwarcz, um “ilustre” súdito 
de sua majestade a rainha. Vejamos:

“[...] Por outras palavras, os que ficarem ao norte da fron-
teira estarão sujeitos a ser capturados para ‘trabalho con-
tratado’ nas plantações de cacau de São Tomé e Príncipe 
– onde a maior parte morre dentro de um ano – ao pas-
so que os que vivem ao sul da fronteira ficam isentos, à 
sombra da Pax Britânica4. Cria-se assim uma situação 
de atrito constante; os indígenas do lado britânico olham 
com horror as expedições de captura de escravos dos por-

2   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 136. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
15.11.2012.

3   Sobre esta questão. Ver: BARROS, Luiz Henrique Assis de. O Doce Álibi Do Império: análise 
da aliança entre Gilberto Freyre e o Salazarismo para a manutenção do colonialismo 
luso a partir do caso de Angola (1951- 1961). Projeto de pesquisa apresentado no programa 
de pós-graduação em História na Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2012 (mimeo).

4   O grifo é nosso.
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tugueses, ao passo que os infelizes indivíduos que vivem 
ao norte da fronteira, se fugirem para junto das suas fa-
mílias ao sul, deixam os que ficam sujeitos a atos de feroz 
retribuição [...]”5.

As condições de trabalho em São Tomé e Príncipe, que 
segundo o contradiscurso da comissão lusa era exem-
plar, como vimos anteriormente, foi colocado em xe-
que pelo geólogo. E mais, o jornal “O Brado Africano” 
denunciava constantemente as condições laborais dos 
indígenas de Moçambique na década de vinte do sécu-
lo passado, mesmo período das denúncias à Genebra6. 
Jack Woodis, na clássica obra África: A raiz da Revolta, 
publicado no calor dos anos sessenta, mostra que até 
aquela época havia trabalho forçado em diversas colô-
nias; trabalho correlato à escravidão. Acrescenta ainda 
que nas décadas anteriores, entre 1920 e 1930 eram 
generalizados7. 

5   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 136-137. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
15.11.2012.

6   Sobre esta questão. Ver. Isso... Não É Escravatura? In. ZAMPARONI, Valdemir. De Escravo A 
Cozinheiro: colonialismo e racismo em Moçambique. Salvador: Ed. UFBA, 2007.

7   “A hostilidade geral aos sistemas de trabalho forçado na África generalizou-se a tal ponto que 
entre 1920 e 1930 todas as grandes potências que tinham domínios coloniais na África, com 
exceção de Portugal, viram-se obrigadas a ratificar a Convenção de Genebra sobre o Trabalho 
Forçado. Essa convenção, porém, embora tivesse o efeito de uma pressão moral contra as 
potências em questão, estava tão cheia de exceções que a base para a utilização das variadas 
formas de compulsão para obter mão de obra continuou existindo”. In. WOODIS, Jack. ÁFRICA: 
As Raízes da Revolta.  RJ:  Zahar Editores, 1961, p.  81.
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A tonalidade do discurso aumenta, acusando também 
as autoridades internacionais que faziam “ouvidos de 
marcador”, ou seja, fingiam não ouvir as queixas advin-
das de diversos setores da África e mesmo de fora do 
continente. Ele, como testemunha ocular, não podia si-
lenciar-se diante de tais horrores, cometidos - segundo 
ele – sobretudo, pelos portugueses:

“Diplomaticamente, talvez convenha fechar os olhos às in-
cursões de negreiros dos portugueses, mas o fato é que os 
piores horrores da escravatura continuam a verificar-se 
na África portuguesa. Eu vi um navio carregado de escra-
vos em Table Bay, que ia da África oriental para as Ilhas 
do Cacau. No ocidente, quando estive em Ovamboland, 
obtive prova em primeira mão, de ter sido raziada uma 
aldeia, – os velhos e crianças tinham sido massacrados - 
os homens novos enviados para a Costa com gargalheiras 
ou a canga dos escravos e as mulheres novas distribuídas 
pelas tropas como ‘enfermeiras’. Na minha última viagem 
no Barotse encontrei gargalheiras acabadas de fazer e é 
claro que não teriam sido feitas se então não houvesse 
escravos em que os utilizar”8.

Graves acusações! Por quais razões os periódicos as pu-

8   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 37. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
15.11.2012.
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blicaram? Afinal, a função era dar a conhecer aos portu-
gueses metropolitanos e alhures a “empreitada” lusa em 
prol do progresso das colônias além-mar. Era para fazer 
propaganda positiva e não negativa. A resposta a estas 
questões estava implícita no início do artigo, antes da 
reprodução do memorandum elaborado por Schwarcz. 
Dizia que a denúncia não merecia crédito, mas que só 
a publicariam porque lhes fora remetido pela Socieda-
des das Nações, caso não fosse, nenhum respeito me-
receria, tamanho o absurdo que continham, chegava, 
segundo eles, à beira do ridículo. Concluíam que havia 
outros interesses escondidos por parte dos caluniado-
res. Diríamos, que repetiam a “teoria da conspiração” já 
veiculada em edições anteriores, ou como denomina-
mos anteriormente: o discurso da vitimização.

Schwarcz adverte no memorandum que a situação 
pode ficar incontrolável, caso os indígenas resolvam 
reagir ao estado de coisas que aconteciam em decor-
rência da incompetência do colonizador luso. Disse 
mais, que no passado os portugueses já tinham “expe-
rimentado” o braço firme dos indígenas, sobretudo no 
ano de 1915, e passou a elogiar a  tenacidade, a inteli-
gência e a competência das lideranças indígenas. Aliás, 
tema que já foi objeto de nossa investigação recente-
mente9. Mas não vamos nos furtar a um exemplo:

9   Sobre esta questão. Ver: SILVA, José Bento Rosa da. Insurgências em Angola: resistência ao 
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“Isto sucedeu anteriormente. Em 1915. Os portugueses fi-
zeram uma incursão para captura de escravos contra os 
Ukunyanos, que os rechaçaram. Organizou-se um exérci-
to para trazer à razão os indígenas recalcitrantes, exérci-
to esse que foi vítima duma emboscada preparada pelos 
astutos indígenas, tendo estes, capturado a peça de tiro 
rápido de 75 dos portugueses. Os indígenas chegaram a 
fazer fogo com esta peça contra as nossas tropas mais 
tarde [...]10”

O discurso de exaltação dos nativos podia ser uma 
forma de advertir os colonizadores portugueses que 
a melhor saída era não insistir quanto a mudança de 
fronteiras, o que viria favorecer a “suserania” britâni-
ca, como se verá na conclusão do discurso do geólo-
go. Vejamos o panegírico aos nativos elaborado por  
Schwarcz:

“[...] Martin, chefe dos Ondongas, reconhecido como chefe 
supremo de toda a nação Ovambo; nenhum dos cabeças 
das outras tribos mostra possuir quaisquer qualidades 
notáveis. Martin é um verdadeiro rei indígena, um estadis-
ta e um homem de alta inteligência e visão [...]. Ele aceita 

colonialismo e ao imperialismo (1897-1917). Itajaí (SC): Livraria e Editora Casa Aberta, 2012.

10   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 137. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
15.11.2012.
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a suserania do branco de bom grado, por uma questão de 
boa política e tem ideias perfeitamente sensatas sobre a 
situação do seu povo [...]11”.

A saída mais sensata, segundo o autor do memoran-
dum era retificar as fronteiras, como já havia sido feita 
em circunstâncias semelhantes. Ele referia-se a frontei-
ra com Ruanda. E para “arrematar” vem o pragmatismo 
como a pá de cal sobre o corpo inerte: “[...] Uma guerra 
com os Ovambos seria economicamente um desastre. 
Esta gente fornece a mão de obra para as minas e ca-
minhos de ferro do sudoeste africano, e uma expedição 
contra eles produziria um péssimo efeito em todo o ter-
ritório submetido ao Mandato”12.

Estariam os portugueses dispostos a abrir mãos dos 
seus interesses na região em troca da Pax Britânica? 
Ao que nos parece não, até porque, para eles, tudo o 
que se dizia acerca dos desmandos nas colônias lusas 
em África, não passava de calúnias infundadas. A res-
posta ao memorandum de Schwarcz veio na mesma 
edição, seguida do referido memorandum, mas sem 
autoria.

11  Idem

12   Idem., ibidem., p. 138.
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A réplica lusa ao discurso do súdito  
de sua majestade

A resposta ao discurso de Schwarcz veio com o que 
pretendia ser uma prova irrefutável da ação dos lusos 
em suas colônias, mais exatamente em Angola, ou me-
lhor, na região em litígio, qual seja, no sul de Angola. 
O título do artigo anunciava sua função “pedagógica”: 
A obra colonial dos portugueses – um pouco de histó-
ria muito interessante sobre a ação de portugueses e 
estrangeiros no sul de Angola. O propósito, como se 
nota, não era apenas falar dos portugueses na região, 
mas também de outros europeus; - designados de es-
trangeiros - a pergunta que não quer calar: seria uma 
resposta direta aos britânicos representados no dis-
curso do geólogo. Discurso que tanto desprestigiara a 
colonização portuguesa? 

A resposta à questão proposta surge já nas primeiras 
linhas do contra discurso elaborado; - talvez pelo con-
selho editorial dos Cadernos, ou por alguma autorida-
de lusa, não temos como declinar o nome do autor, 
uma vez que não há identificação no texto investigado 
por nós - que se tratava de inimigos dos portugueses 
e que tinham deliberadamente o desejo de “denegrir” 
a obra colonizadora e civilizadora dos lusos em África. 
Neste sentido, Schwarcz não passava de um “instru-
mento” a serviço desta obra difamatória:
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“Há tempos alguns jornais da África do Sul, especialmente 
de Kimberley, referiam-se a um documento cavilosamente 
(ardilosamente) elaborado por angariadores de indígenas 
da Damaralandia. Os aleives (as calúnias) desses jornais 
foram perfilhados pelos sábio professor Schuarz (sic) que, 
por sua vez, formula acusações infames contra nós, acer-
ca de atos de esclavagismo que os portugueses são acu-
sados de praticar sobre os pretos Cuanhamas, e até sobre 
os do Barotze português, hoje distrito de Moxico. O refe-
rido sábio, que consta não ter assinado tal documento, 
não duvidou dar-lhe a autoridade do seu nome e chega 
a dizer que vira gargalheiras no Barotze. Há, decerto, em 
tais afirmações, um deplorável erro de data. Semelhantes 
fatos praticaram-se, é certo, há mais de oitenta anos, mas 
esse tempo a grande maioria dos pretos que iam assim 
aprisionados para a Costa seguiam para plantações in-
glesas, como se pode provar com documentos a ponto de 
matarem crianças, mulheres e velhos e entregarem-se as 
raparigas aos soldados, etc”13.

Não se nega que tenha havido trabalho escravo em 
África, mas sendo o contradiscurso, tratava-se de coi-
sas do passado, nas quais os próprios britânicos esti-

13   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 139. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
18.11.2012.
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veram envolvidos; portanto, não seria legítimo que foi 
escravocrata e traficante no passado, inventar calunias 
no presente com intuito de desqualificar os portugue-
ses. E mais, afirmam os autores da defesa que a partir 
do artigo publicado em sua defesa nesta edição, outros 
viriam com provas concretas, atestando a idoneidade 
lusa e incriminando os verdadeiros culpados e os calu-
niosos. Portanto, seria construída a partir das páginas 
do Boletim Geral das Colônias, uma campanha contra 
os detratores com argumentos produzidos, dentre ou-
tros pelo “grande colonial” Freire de Andrade14.

Buscando evidenciar os fatos aos menos esclarecidos, 
os autores recorreram à sua versão da história, apon-
tando, segundo eles, a legitimidade das possessões 
lusas ao sul de Angola. Tratava-se, portanto de litígios 
territoriais advindos da “Era dos Impérios” - para usar 
o título de uma obra clássica da história contemporâ-
nea15 - que mostra as disputas entre as metrópoles eu-
ropeias por territórios além-mar no século XIX.   

A conclusão que chegaram foi que, se havia conflito 

14   A biografia do ex-governador geral e ministro Freire de Andrade foi publicada no ano de 1939, 
nos  Cadernos das Colônias, também produzidos como veículo de propaganda dos portugueses, 
entre 1920 e 1960. A coleção encontra-se disponível no sítio eletrônico: Memória Da África E Do 
Oriente de responsabilidade da Universidade de Aveiro/fundação Portugal-África.

15   Estamos nos referindo à obra: A Era Dos Impérios (1875 – 1914), de Eric Hobasbawm.
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entre os portugueses e os indígenas, eram em decor-
rência das intrigas provocadas pelos “estrangeiros” eu-
ropeus, sejam britânicos, belgas ou alemães:

“[...] Vejamos agora o que sucedeu no Quambi e com o 
seu chefe, o Impumpo. Esta tribo, estava de há séculos em 
relações comerciais conosco, e era o José Lopes e depois 
de sua morte seu sobrinho,  que vivia em 1920 em 
Kafu, que nos últimos tempos tinham sido seus interme-
diários, e era por meio deles e de Lubango que ser forne-
ciam de artigos e faziam as suas permutas, o que ainda 
hoje continua a suceder. Podemos, pois, dizer com abso-
luta verdade que os povos do Uquambi eram e continua-
vam a ser amigos dos portugueses. Num outro artigo con-
tinuaremos e mostraremos então como a fidelidade do 
Impumpo à amizade que nos dedicava, foi funesta para a 
sua existência”16.

Na sequência, visando chamar a atenção dos leitores, 
os autores do contradiscurso, usando o recurso gráfi-
co do negrito intitularam: “A justificação dos nossos 
processos coloniais baseia-se em fatos insofismá-
veis – ouçam-se os que mais têm trabalhado no sul 
de Angola e provar-se-á a deslealdade dos que pre-

16   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 142. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
19.11.2012.
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tendem contrariar os direitos portugueses”17 (sic). 
Mais do que um título, era uma sentença de defesa 
legitimada por testemunhas oculares - lusas - eviden-
temente:

“O que é necessário e urgente é consultarem homens como 
o coronel João de Almeida, José Luiz Canelhas, D.Antônio 
de Almeida e o último intendente de Namcunde, o Sr. Sei-
xas Gomes, para que eles, num sagrado dever de patrio-
tismo, venham a este jornal dizer de sua justiça, acusando 
de forma insofismáveis, os que nos acusam [...]”18.

Usar os argumentos discursivos dos detratores, leia-
se, professor Schwarcz, foi um dos recursos do con-
tradiscurso luso; neste sentido procurou desmontar a 
ideia de uma “pax britânica” em oposição a escravidão 
lusa em África:

“A verdade é que os pretos cuanhamas do nosso ter-
ritório são felizes e dão-se perfeitamente com todas 
as autoridades19, convivem com ela e por vezes vão de 
motu-próprio (sic) trabalhar, quer no planalto da Huila, 
quer em Mossâmedes, e nunca compelidos como o Sr. 

17    Idem.

18   Idem., ibidem., p.146.

19   O grifo é nosso.
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Schawacz o disse no seu escrito. As povoações dos terri-
tórios portugueses contam cada vez mais pretos, e eles 
preferem seguir junto de nós a ir para o sul; onde sabem 
que os compelem ao trabalho não sujeitando, porém a 
esse regime, os indígenas do território inglês.

Mandem os nossos vizinhos do cabo, que queiram formar 
uma opinião justa, ou a Sociedades das Nações, emissá-
rios unicamente por oficiais portugueses, e verão que é 
inteiramente verdade o que acabamos de escrever”20.

Sinceramente! A mentira não é uma boa companhei-
ra. Ou os lusos estavam omitindo a verdade ou parte 
dela; ou sofriam de amnésia. Os próprios periódicos 
editados pela metrópole no afã de fazer propaganda 
das colônias, apontavam para as tensões e conflitos 
nas colônias, sobretudo em Angola, e mais, na região 
mencionada. Tivemos a oportunidade de fazer uma 
recente investigação na coleção de periódicos denomi-
nados Boletins Coloniais, e constatamos justamente o 
oposto do que diz acima as autoridades portuguesas, 
ou quem tenha sido, uma vez que, como já dissemos 
anteriormente, o artigo não foi assinado21.

20    Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 145. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
20.11.2012.

21   Sobre esta pesquisa. Ver: SILVA, José Bento Rosa da Silva. Insurgências em Angola: 
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Os autores prosseguem acusando os ingleses de en-
trarem em território luso para capturar indígenas e 
os levarem compulsoriamente para trabalharem em 
territórios sob sua influência. E mais, narram as es-
tratégias praticadas para tal fim. Não estivessem em 
terra, diríamos que esta se tratava de uma “pirataria”; 
ou tudo não passava de recursos discursivos, de uma 
pirotecnia verbal para convencer os leitores dos perió-
dicos, ou talvez mesmo a Sociedade das Nações:

“Resta-nos dizer algumas palavras sobre o modo como 
se faz a angariação dos indígenas no Barotze português, 
ou seja, no distrito do Moxico. Dos processos ali usados 
pouco conhecemos, a não ser o que nos foi dito numa 
rápida conversa com o governador o Sr. D. Antônio de Al-
meida, há meses, no Ministério das Colônias. Contou-nos 
esse distinto oficial que eram enormes as prepotências 
que os vizinhos faziam para obter pretos para o trabalho, 
tirados do nosso território. Outras vezes procediam com 
manhas e artifícios, como, por exemplo, utilizando o fato 
da fronteira ser enorme para entrarem às escondidas 
das autoridades portuguesas, levando o fonógrafo com 
discursos do Luanica, compelindo os indígenas por esse 
meio a seguirem para lá. Logo que conseguiam isso os 

Resistência ao colonialismo e ao imperialismo (1897 – 1917). Itajaí: Casa Aberta Editora, 
2012.
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que acompanhavam eram presos na fronteira, e compe-
lidos ao trabalho, enquanto que os indígenas que viviam 
junto do Luanica eram isentos dessa obrigação. Afirma-
va-nos o Sr. D. Antônio de Almeida que a quantidade de 
emissários secretos é enorme, e as calunias que inventam 
aos pretos contra nós são as mais infames”22.

22   Boletim Geral Das colônias. N. 014, Vol. II, 1926, p. 146. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
20.11.2012.



8. LORDS, DUQUES  
E A ESCRAVATURA EM ÁFRICA

Quando, manuseando o Boletim Geral das Colônias nú-
mero dezesseis, publicado no mês de outubro de 1926, 
nos deparamos com Robert Cecil, veio-nos em mente 
um outro; Cecil Rhodes. O que eles tinham em comum 
além do Cecil? Ambos filhos da “Era dos Impérios”, de 
ascendência britânica e intimamente relacionados  com 
o continente africano. O segundo, Cecil Rhodes, coloni-
zador e homem de negócios, defensor da superioridade 
dos brancos sobre as demais raça, sobretudo à negra. 
Para se ter uma ideia de suas pretensões imperialistas, 
basta lembrarmos sua sentença lapidar: “[...] Penso nas 
estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que ja-
mais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pu-
desse. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo 
tempo tão distantes [...]”. Nosso primeiro contato com 
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este senhor foi na década de oitenta, quando cursáva-
mos a graduação em História, - diga-se de passagem, 
era uma leitura obrigatória - e quem nos apresentou-o 
foi o então renomado Leo Huberman, através da obra 
História da Riqueza do Homem1.

Já Robert Cecil, travamos conhecimento das suas pro-
postas em relação ao tema da escravatura em África 
através da referida publicação acima mencionada. Não 
tinha a pretensão de Rhodes, como se verá adiante, 
mas estava no contexto do imperialismo europeu em 
África. Foi, dentre outros cargos, representante britâ-
nico no comando das negociações na Liga das Nações 
na década de vinte e trinta2. Foi neste contexto que es-
boçou a proposta que se virá adiante.

Pois bem, no dia 8 de setembro de 1825, o Lord Ro-
bert Cecil, propunha na Ligas das Nações um projeto 
protocolo acerca da questão do trabalho forçado. Pe-
diu urgência-urgentíssima na apreciação do mesmo, 
possivelmente em decorrência das denúncias sobre 
o trabalho escravo, como o fizera professor Ross. Frei 
Andrade, representante de Portugal, interveio imedia-
tamente, conforme noticiou o Boletim:

1   HUBERMAM, Leo. História Da Riqueza Do Homem. RJ: Zahar Editores, 1974, 10ª. Ed.

2   Edgard Algernon Robert Cecil (1864-1958), advogado, parlamentar e ministro das Relações 
Exteriores, foi um dos arquitetos da Liga das Nações.
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“Opinião contrária manifestou o delegado português [...] 
Sr. General Freire de Andrade, e de tal forma foram os 
argumentos produzidos pelo eminente colonialista portu-
guês, tal o prestígio do seu nome e a forma das razões que 
apresentou baseado num profundíssimo conhecimento 
das coisas coloniais, que em sessão de 26 do mesmo mês 
e ano, a 6ª.Assembléia da Sociedade das Nações aprovava 
uma moção pela qual o projeto do Lorde Robert Cecil era 
enviado aos Estados membros da Sociedade das Nações, 
para que até o dia 1 de junho de 1926, prestassem a seu 
respeito as observações que tivessem por conveniente”3.

O projeto de Robert Cecil

Na justificativa de seu projeto, o Lord Cecil argumenta-
va a necessidade de ratificar as resoluções anteriores 
que proibiam o tráfico e o trabalho escravo; referia-se 
à conferência de Bruxelas de 1889/1890 e a de Saint 
Germain-en- Laye, realizada em 1919:

“Desejosa de completar e desenvolver a obra posta em 
execução pela ata de Bruxelas e de encontrar o meio de 

3   Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 149. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
21.11.2012.
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realizar, em todo mundo, as intenções expressas pelos 
signatários da convenção de Saint-Germain-en-Laye refe-
rentes ao tráfico de escravos e da escravatura;

Desejosa ainda, de regulamentar o emprego do tra-
balho forçado por formas a evitar que ele possa 
fazer surgir, de algum modo, um estado de coisas 
análogo à escravatura4;

Resolve apresentar imediatamente o protocolo incluso à 
assinatura de todos os estados, exprimindo, desde já, um 
desejo de que todos adiram ou, pelo menos, o maior nú-
mero possível”5.

Nota-se, portanto, que não se tratava de eliminar o tra-
balho forçado, mas de “regulamentá-lo”. Fica a pergun-
ta: em que consistia mesmo o trabalho forçado? Na 
perspectiva do colonizador, sobretudo o luso, era uma 
forma de disciplinar os indígenas, de colaborar na obra 
da civilização, um “processo civilizador”, contra a pre-
guiça e os vícios advindos da ociosidade; uma vez que 
a preguiça era vista como “a mãe de todos os vícios”. 
Sem dúvida, uma mentalidade de longa-duração6, ad-

4   O grifo é nosso.

5   Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 150-151. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
21.11.2012.

6   Uma expressão usada, sobretudo por Fernando Braudel, visando caracterizar as permanências 
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vinda das práticas católicas do medievo ocidental. Mas 
para, os nativos - denominados indígenas pelos coloni-
zadores - tratava-se de um correlato ao trabalho escra-
vo, como vimos manifesto no jornal O Brado Africano.

O artigo terceiro do projeto trata especificamente do 
trabalho forçado e as circunstâncias em que ele poderia 
ser “tolerado” e as possíveis consequências dele advin-
das. Em nossa opinião era um “grande brecha” para as 
justificativas dos colonialistas como frisou Jack Woods 
nos idos anos de sessenta; qual seja, no caso de emer-
gência poder-se-ia recorrer ao trabalho forçado para o 
bem da coletividade, e completa ele: “[...] desta forma, 
uma simples greve se transforma num pretexto para 
declarar o estado de emergência [...]7”. O autor do pro-
jeto estava ciente das consequências que esta modali-
dade de trabalho podia trazer, tanto é que advertiam 
os estados signatários das Sociedades das Nações, que 
mesmo na emergência lançasse mão do mesmo, como 
se depreende do referido artigo terceiro:

“Os estados signatários terão em vista as graves consequ-
ências que o recurso do trabalho forçado pode originar, 

do passado no presente. Sobre esta questão. Ver: BRAUDEL, Fernando. Uma Lição De História. 
RJ: Zahar Editores Ltda., 1989.

7   WOODIS, Jack. Op. Cit., p. 81.
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salvo para serviços públicos essenciais, e quando em con-
dições especiais, se vejam forçados a tolerar o emprego 
do trabalho forçado, adotem todas as precauções neces-
sárias, e muito mais quando os trabalhadores pertençam 
a raças menos avançadas, no sentido de evitarem que 
esta forma de trabalho dê origem a um estado de coisa 
análogo à escravatura”8.

No discurso da época está bem presente a ideia do 
evolucionismo da raça humana, ou seja, havia as mais 
evoluídas e as menos evoluídas; o perigo do retorno 
da escravidão, ou de trabalho análogos à ela; reinci-
dia, segundo o proponente do projeto, justamente 
sob as “raças menos avançadas”. Dito de outra forma, 
estes estariam mais propensos, por ainda não terem 
alcançados “níveis razoáveis” de civilidade. Um discur-
so muito recorrente durante a era do imperialismo 
que ainda estava presente, malgrado a experiência da 
grande primeira guerra. O pior estava por eclodir, ali-
ás, já estava presente nos subterrâneos dos anos vin-
te; estamos nos referindo as ideologias nazi-fascistas. 
Na verdade, tais ideologias estavam no contexto do 
próprio imperialismo, na perspectiva da abordagem 

8   Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 151. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.11.2012.



101

de Annah Arendt9.

Quanto ao tráfico, o projeto o classificava como ato de 
pirataria, e como tal deveria ser punido pela Sociedade 
das Nações, e os escravizados em função desta prática 
deveriam ser imediatamente libertados e retornados 
para o lugar de origem.

O projeto era composto de apenas oito artigos, desta-
camos apenas os que consideramos relevantes para 
o tema em questão. Chama-nos a atenção o caráter 
de “urgência” expresso no final do documento: “Este 
protocolo entrará em vigor, para cada estado, três me-
ses depois da data em que tenham sido as ratificações 
junto do secretário geral da Sociedade das Nações”10.

Resposta do governo luso ao projeto de Cecil

Antes de publicarem a opinião das autoridades lusas 
acerca do projeto apresentado por Cecil, redatores do 
Boletim Colonial fizeram um arrazoado acerca da po-
lítica colonialista portuguesa em suas colônias. Neste 

9   Sobre esta questão. Ver: ARENDT, Annah. Origens Do Totalitarismo: antissemitismo, 
imperialismo e totalitarismo. SP: Cia. Das Letras, 2007, 8ª. Ed.

10   Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 157-158. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
29.11.2012.
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discurso está implícita a ideologia da mística imperial, 
da qual já fizemos menção anteriormente11, ou seja, “a 
sagrada missão civilizadora” do governo luso ao longo 
da História da humanidade, tanto na África como na 
América do Sul (leia-se Brasil). Segundo eles, não tive-
ram a pretensão de exploração, razão pela qual os co-
lonizados compreenderam as razões do processo co-
lonizador e cooperação com o mesmo12. Mas vejamos 
o preâmbulo do discurso:

“Portugal é, certamente, uma das mais antigas potências 
coloniais, se não a mais antiga dos tempos modernos, e 
os seus métodos de colonização são o fruto duma experi-
ência de muitos séculos. As antigas colônias de Portugal, 
assim como as que lhe pertencem e querem continuar a 
pertencer-lhe, atestam bem como os resultados da sua 
política indígena (a qual seguiu naturalmente o movimen-
to geral da civilização) correspondem às exigências do 
progresso e da humanidade”13.

11   Ver: trabalho forçado luso versus “Pax Britânica”.

12   “Desde o início das suas conquistas, Portugal quis tratar os povos submetidos ao seu governo, 
não como povos conquistados, mas antes como povos chamados a colaborar no desenvolvimento 
progressivo do país. O resultado foi que estes povos aceitaram de bom grado a dominação 
portuguesa (o grifo é nosso), a tal ponto que se tornaram auxiliares preciosos quando tivemos 
de combater para repelir os ataques que o nosso domínio colonial sustentou através dos séculos. 
Isto se passou na América do Sul, em Angola e Moçambique e nas Índias”. In. Boletim Geral Das 
colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 158.

13   Idem. Acessado em 30.11.2012.
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O preâmbulo segue fazendo apologia à colonização 
portuguesa, enfatizando que a característica básica 
da mesma era o sistema de “não apartheid”; contras-
tando com a colonização anglo-saxônica. Esta ideolo-
gia foi sistematizada posteriormente, sobretudo sob o 
governo ditatorial de Antônio Salazar como luso-tro-
picalismo; qual seja, a “pretensa docilidade” da coloni-
zação portuguesa nos trópicos14; a  mestiçagem seria 
uma prova irrefutável deste processo diferenciado de 
colonização, onde o racismo e o preconceito contra o 
colonizado não teriam lugar.

Os editores afirmam inclusive que pior do que o traba-
lho forçado era o racismo; - que como se viu não seria 
uma característica do colonizador luso - o trabalho era 
uma forma de disciplinamento moral em prol do pro-
cesso civilizatório em curso na África. Na verdade, fa-
ziam uma defesa do trabalho forçado, aliás, na versão 
deles, trabalho obrigatório:

“Por toda a parte se tem, com razão, trabalhado para 
abolir qualquer espécie de escravatura, mas tem-se es-
quecido muitas vezes que os preconceitos de raça criam, 

14   Sobre esta questão. Ver: ENDERS, Armelle. A África da Ditadura. In. História da África 
Lusófona. Lisboa: Ed. Inquérito, 1997; NETO, Sérgio. O Luso-tropicalismo – nova ideologia ou 
velha crença? In. Colônia Mártir, Colônia Modelo: Cabo Verde no pensamento ultramarino 
português (1925- 1965). Lisboa: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009.
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para aqueles que dele são vítimas, uma situação moral 
bem pior que a que pode resultar do trabalho obriga-
tório. Instruir um homem, elevá-lo pela educação a um 
nível quanto possível superior ao da maioria dos outros 
homens, quando depois, em cada dia e a toda a hora, ele 
se vê posto à margem da sociedade, submetido por vezes 
a humilhação de toda a sorte não é cruel e desumano? 
Por esta razão é que as leis e os costumes portugueses 
criaram praticamente a igualdade para todos aqueles 
que nasceram sob a mesma bandeira, onde quer que ela 
flutue”15.

O discurso nos lembra “processo civilizador made in 
África”16. Na verdade educar era sinônimo de reduzir 
os indígenas à cultura do colonizador, uma prova disso 
foi o Decreto-lei n.39.666 de 27 de julho de 1953, O Es-
tatuto Do Indígena em Guiné, Angola e Moçambique; 
quando outras passavam por movimento de indepen-
dência, os lusos visavam “reforçar” e manter suas co-
lônias, sob as alegações acima apontadas. Neste pro-
cesso não havia nada de equidade entre colonizador e 

15   Boletim Geral Das colônias.  N. 016, Vol. II, 1926, p. 154. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em; 
30.11.2012.

16   Estamos nos referindo ao estudo de Norbet Elias sobre a Europa no período da construção do 
paradigma da sociedade burguesa. Sobre esta questão. Ver:  ELIAS, N. O processo civilizador: 
Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, v. I. O processo civilizador: 
Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993, v. II.
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colonizado, como afirma o referido discurso. Aliás, por 
esta época, não os portugueses mudaram também a 
denominação de colônia para Províncias do Ultramar. 
Conceitos novos para esconderem velhas práticas; 
uma das “genialidades” da colonização portuguesa em 
África.

Os indígenas vistos na condição de inferiores, atrasa-
dos, frágeis, incapazes de acompanhar o curso do pro-
gresso fora da tutela do colonizador; neste sentido o 
processo educacional, no qual estava inserido o traba-
lho obrigatório não tinha nenhum caráter explorató-
rio, muito pelo contrário, era uma obra de filantropia. 
Só os maus intencionados não viam isso - na concep-
ção do colonizador português - é o que se depreende 
dos discursos lusos até aqui apresentados17. 

Os relatores do documento estabelecem uma compa-
ração entre o código penal em vigor na metrópole con-
tra a ociosidade e o da colônia, concluído que o primei-
ro era mais severo para com os vagabundos do que 

17   “Sem dúvidas alguma, a evolução das populações atrasadas não se produz senão sob a 
influenciada educação, isto é, graças à obra das escolas e das missões. Estas populações têm 
necessidade de ser protegidas contra os choques da nossa civilização, contra as doenças e contra 
os seus próprios vícios [...] As leis portuguesas sobre o trabalho indígena são estabelecidas nesta 
ordem de ideias. A sua promulgação foi guiada por dois princípios fundamentais: a liberdade de 
trabalho e a opressão da ociosidade”. In. Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 
155. In. http://memoriaafrica.ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-
N127&p=1. Acessado em 18.12.12.
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o segundo para com os indígenas que se recusavam 
á disciplina do trabalho. Ambos remetem às leis san-
grentas descritas por Marx no contexto da Europa no 
momento da acumulação primitiva de capital, como já 
mencionamos anteriormente18.

Quanto à resposta ao projeto de Cecil, os interlocuto-
res lusos disseram que a delegação portuguesa na So-
ciedade das Nações já haviam se pronunciado sobre a 
questão do trabalho forçado na sexta assembleia da 
Sociedade. E mais, que a Sociedade deveria redigir um 
documento acerca da temática definindo a categoria 
trabalho forçado ou obrigatório; se disseram radical-
mente contrários o trabalho forçado para particulares, 
que o trabalho forçado para particulares é sinônimo 
de escravidão. Defendem o trabalho forçado em prol 
do bem público, sugerindo que a própria tradição afri-
cana tinha uma prática similar:

“Em certas tribos indígenas, se o chefe da população 
entender que é necessário, por um motivo qualquer, de 
mudar o lugar da residência, os homens devem construir 
novas cubatas ou palhotas, cobri-las de palha, ao passo 
que as mulheres são encarregadas de revestir as suas pa-

18   Sobre esta questão. Ver: MARX, Karl. A Chamada Acumulação Primitiva De Capital. In. O 
Capital. Livro I. Tomo II. SP: Ed. Nova cultural Ltda., 1996.
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redes de argila. Este trabalho que depende unicamente da 
vontade do chefe e que é obrigatório deve ser considerado 
como trabalho forçado? [...] Em caso de incêndio, de inun-
dação, duma praga de gafanhotos ou outros flagelos pre-
judiciais à agricultura, os habitantes do país ameaçado 
são obrigados para salvaguarda e defesa dos interesses 
da comunidade, seria isto trabalho forçado, executado a 
favor de particulares?19”

Os recursos discursivos usados pelos autores, qual 
seja, ao comparar duas sociedades opostas, tem uma 
aparência de verdade que pode convencer os menos 
esclarecidos. Ora o significado de chefia nas socieda-
des africanas tradicionais, por exemplo, não tem o 
mesmo significado dos chefes ou lideranças ociden-
tais, como bem frisou Pierre Clastres20. Naquelas so-
ciedades “sem estado” o chefe não tem o poder da pa-
lavra, mas o dever da palavra; portando, ele não man-
da, como sugere os redatores do discurso acima; ele 
é o porta voz do desejo da coletividade. O colonizador 
olhando o colonizado a partir de si, do seu mundo, da 
sua lógica, um olhar eurocêntrico sobre os africanos. 

19   Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p. 163. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 20.12.12.

20   CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra O Estado. RJ. Francisco Alves, 1978.
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A produção a qual os indígenas trabalhavam sob as 
ordens do seu chefe de graça, como evidencia a inter-
pretação do colonizador, não estava no âmbito da pro-
dução de riquezas, de excedentes que dariam lucro a 
alguém; mas no contexto de outra organização social, 
onde a produção tinha um caráter endógeno e não exó-
geno; portanto, não cabe tecer a comparação entre os 
dois modelos; não há como compará-los; só mesmo no 
sentido de justificar o trabalho forçado para as obras 
públicas do governo luso no ultramar.

Em certos trechos do discurso os autores reconhecem 
a existência de trabalhadores em situação análoga à 
escravidão no mundo contemporâneo em diversas re-
giões do planeta, e parecem “conformados”, ao dize-
rem:

“[...] Não esqueçamos o que se passou a propósito da 
escravatura. Há um século que se luta contra o mal e, 
entretanto, hoje ainda, não acabaram os escravos nes-
te mundo. Não foi possível, durante este longo período, 
extirpar o flagelo da escravatura. Teria possível acabá-lo 
de uma vez para sempre? Talvez! Mas quais teriam sido 
as consequências, uma vez que , hoje ainda, vemos a co-
missão temporária da escravatura assinalar perigos que  
poderiam fazer nascer a proibição absoluta e súbita da 
escravidão doméstica e da servidão?
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Mesmo nos países em que a civilização está mais avança-
da, há métodos de organização do trabalho que se asse-
melham muito singularmente à antiga escravidão, sobre-
tudo para as mulheres empregadas em certas fábricas e 
em certos estabelecimentos de comércio.

As duras necessidades da existência impõem, muitas ve-
zes, tais condições de trabalho que se poderia, com vanta-
gem, comparar-lhes certas formas da escravatura domés-
tica, e isto apesar de todas as leis de proteção operária. 
É que há leis econômicas de que não podem facilmente 
evitar as consequências”21.

As frases finais da transcrição acima denotam que “a 
história da humanidade seguia seu fluxo normal rumo 
à civilização”. Mais dias menos dias, as condições dos 
trabalhadores iriam melhorar, eram as condições que 
não o permitiam naquele momento, mas que tudo vi-
ria a seu tempo. Lembra o discurso liberal de Adam 
Smith, invocando a “mão invisível” para o campo so-
cial22. Os menos civilizados estavam pagando o preço 
do progresso que estava a caminho, é o que nos pare-

21    Boletim Geral Das colônias. N. 016, Vol. II, 1926, p.163-164. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
30.12.12.

22   Sobre a teoria da mão invisível. Ver. SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Volume I. SP: 
Nova Cultural. SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Volume I. SP: Nova Cultural, 1988 (Coleção 
"Os Economistas”).
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ce sugerir o discurso do colonizador luso aos coloniza-
dos africanos...



9. “MUDANÇAS CONSERVADORAS”.  
OU, “O NOVO AGARRA-SE AO VELHO”

A metrópole portuguesa resistiu o quanto pode às mu-
danças em suas colônias de além-mar, seja em África, 
nas Índias ou na América. As estruturas de longa dura-
ção apontam para esta evidência. A independência do 
Brasil, por exemplo, foi um arranjo engenhoso, onde o 
rompimento legal não impediu que a família real fosse 
totalmente destronada das posses em Portugal e alhures 
(leia-se no Brasil). 

A política brasileira no período imperial e ao longo da 
República conservou a característica conservadora: 
“nada mais conservador do que um liberal no poder”, 
é o que indica uma interpretação da política do parti-
do liberal no segundo império. O abolicionista Joaquim 
Nabuco, ao escrever contra os escravocratas na déca-
da de sessenta do século XIX, sentenciou: “Entre nós, 
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as reformas parecem prematuras, quando já são tar-
dias”1.

Pois bem, o conservadorismo, no que tange aos avan-
ços em prol dos trabalhadores, não foi uma exclusi-
vidade lusa, como evidencia a resolução da Socieda-
de das Nações relativas ao trabalho forçado e formas 
correlatas de escravidão; para o deleite dos conser-
vadores lusos. O Boletim Geral das Colônias número 
dezessete, publicou em 1926 o relatório denominado 
Convenção Relativa à Escravatura, cujo relator foi o vis-
conde Cecil of Chelwood.

A comissão disse estar preocupada com o bom anda-
mento dos trabalhos em prol do fim do tráfico e da es-
cravidão em África, sobretudo, visando não “ofender” 
o bem estar e a ordem estabelecida; caso contrário, 
os prejudicados poderiam ser as próprias vítimas, qual 
seja, os escravizados e traficados: “manter a ordem e 
estabelecer o bem estar das populações interessadas”, 
foi a expressão utilizada. Perguntamos: até que ponto 
estava incluído o interesse das vítimas? Disseram mais, 
que as tentativas de uma abolição radical no passado, 
acabaram prejudicando os já prejudicados, pois que 
surgiram “perturbações sociais” de verdadeira gravida-

1   Apud., NOGUEIRA,  Marco Aurélio. Joaquim Nabuco – Abolicionismo. Ed. Vozes: Petrópolis, 
1988, p. 15.
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de. A comissão acabou repassando para os governos 
locais, a responsabilidade do combate ao tráfico e à 
escravidão. Pior, achou razoável a proposta seguinte:

“[...] Entre as medidas propostas apareceu uma sugestão 
pela qual poderia figurar, em certos casos, um acordo es-
tipulando que os escravos libertados, gozando de todos 
os seus direitos naturais e civis, poderiam ser obrigados 
a servir durante determinado tempo aos seus antigos se-
nhores, sendo apenas submetidos às obrigações e gozan-
do os direitos consignados num contrato de trabalho [...] 
a fim de reduzir ao mínimo o prejuízo que da libertação 
advirá aos proprietários de escravos, a delegação alemã 
propôs à Comissão que se concedesse uma indenização 
aos referidos proprietários [...]”2.

Uma proposta que nos remete aos debates acerca do 
fim da abolição da escravidão no Brasil nas décadas de 
setenta e oitenta do século XIX. Lembrando que o Bra-
sil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, 
tendo prevalecido o projeto mais conservador, que em 
momento algum se ocupou com a situação dos egres-
sos da escravidão. Semelhante aos proponentes aci-
ma, a preocupação era com os senhores de escravos, 

2    Boletim Geral Das colônias. N. 017, Vol. II, 1926, p. 107-108. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
14.05.2015.
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com os prejuízos que ele teriam e consequentemente 
“a falência da economia nacional”.

No que tange ao tráfico de escravizados pelos mares, 
assunto já exaustivamente discutido no século XIX, 
ainda pairou dúvidas sobre a efetividade do mesmo, 
embora, a Inglaterra, “paladina” nesta temática tivesse 
sua opinião formada, os demais ficaram em dúvidas:

“[...] O tráfico no mar. O governo britânico apoiou de novo 
uma proposta que figurava no relatório da Comissão 
temporária de escravatura e segundo a qual o transpor-
te de escravos por mar deveria ser considerado, na con-
venção, como um ato de pirataria. Acerca desta questão, 
a sexta Comissão adotou a mesma atitude, sob o ponto 
de vista moral, mas um grande número de membros da 
Comissão manifestou o critério de que a aplicação legal 
desta proposta tropeçaria em sérios obstáculos. Não se 
tentou, portanto, inserir no artigo 3º. Uma cláusula para 
esse efeito [...]”3.

O governo francês, que por esta época tinha muitas 
colônias e possessões no continente africano fez uma 
outra proposta, que a nosso ver, acabava punindo os 
intermediários, mas não os fornecedores e sustenta-

3   Idem. Ibidem., p. 109. O grifo é nosso.
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dores do sistema no continente africano. Fica bem cla-
ro, que o governo francês evitava tocar no tema “tráfi-
co”, propondo uma outra alternativa, que talvez fosse 
um álibi, mas que não resolveria a questão em pauta. 
A proposta dele seria uma alternativa ao “impasse” an-
terior, ou para evitar os “obstáculos” que a proposta 
anterior pudesse trazer, diga-se de passagem, e que 
foi evitada, para que não houvesse “tropeços”. Os 
tropeços aqui seriam, certamente, atingir os interes-
ses das grandes nações, malgrado ter passado a “Era 
dos Impérios”4, a persistência das práticas imperialis-
tas estavam presentes  nos balcões da “Comunidade 
das Nações”. Pois bem, a proposta advinda da nação 
que fora berço da “liberdade, igualdade e fraternida-
de” foi a seguinte: “[...] Em lugar desta medida, propôs 
que fossem insertas (inseridas) na convenção, com as 
modificações necessárias para se tornar aplicáveis aos 
escravos, as disposições sobre o tráfico de armas nos 
direitos marítimos [...]”5.

O texto da comissão se disse preocupado: o trabalho 
forçado não  poderia ser em momento algum confun-
dido com trabalho escravo ou coisa análoga. Trabalho 

4   Expressão cunhada por Eric. Hobsbawm para caracterizar o período que se estende de 1875 
a 1914

5   Idem., Ibidem., p. 109.
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forçado era com o intuito do bem coletivo, do serviço 
público, e mais, diz que o mesmo só deve ser “adota-
do” no caso de se tornar impossível recorrer à mão de 
obra voluntária. Para o caso africano, o mutirão sem-
pre foi o recurso utilizado pelas comunidades para 
solucionar os problemas advindos, sobretudo, das in-
tempéries naturais.

Já os belgas, colocaram uma proposta que a nosso 
ver escondia os seus interesses na sua colônia, que já 
havia sofrido horrores (ao menos para os congoleses, 
mas eles não estavam presentes na “mesa de nego-
ciação” ou nas proposições da Comissão), quando  era 
propriedade de Leopoldo II6. A proposta era a seguinte:

“[...] A delegação belga submeteu à Comissão uma emen-
da nos termos da qual o trabalho forçado poderia tam-
bém ser exigido num interesse de educação e de previdên-
cia social, com a condição de os indígenas não o terem de 
suportar senão nas suas terras e sem seu proveito direto. 
No espírito dos autores desta emenda, tal disposição não 
tinha outro objetivo que não fosse fornecer aos governos 
coloniais os meios de proteger os indígenas contra a sua 
falta de providência e ajudá-lo a atingir um nível de civili-

6   Sobre esta questão. Ver. HOSCHSCHILD, Adam. Les Fantômes du roi Léopold: La terreur 
coloniale dans l’État du Congo, 1884-1908. Paris: Édition Tallandier, 2007.
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zação mais elevado [...]”7.

Educação e trabalho nesta época estavam no âmbito 
da produtividade, sobretudo a “invenção” do trabalho 
profissional; na perspectiva de Foucault, um referen-
dando o outro, ou para dizer de outra forma: “duas 
faces da mesma moeda”. O que legitima é o discurso 
do trabalho disciplinador, escondendo o outro lado, o 
da exploração colonial. E mais, enfatizando a concep-
ção de trabalho advindo do colonizador, não a concep-
ção de trabalho das comunidades africanas tradicio-
nais, que eram vistas como atrasadas, indolentes, que 
precisavam alcançar o “grau de civilização” dos euro-
peus. As permanências das concepções de civilização 
advindas dos séculos das luzes se faziam presente no 
corpo das instituições ocidentais. É neste sentido que 
há uma certa tolerância ao trabalho forçado “com fins 
públicos”, quando não houver, sobretudo, formas de 
obtenção de voluntariado. O artigo IV da convenção, 
nos parágrafos 1º e 2º. rezavam que:

“[...] 1º. que, sob reserva das disposições transitórias enun-
ciadas no seguinte parágrafo 2º., o trabalho forçado ou 
obrigatório não pode ser exigido senão para fins públicos; 
2º. Que nos territórios onde existe ainda o trabalho forçado 
ou obrigatório para outros fins que não são públicos, as 

7   Boletim Geral Das colônias. N. 017, Vol. II, 1926, p. 110. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 14.05.2015.
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Altas Partes contratantes se esforçarão por lhe porem pro-
gressivamente fim, com a possível rapidez e que, enquanto 
este trabalho  forçado ou obrigatório existir, não será em-
pregado senão a título excepcional, contra uma remunera-
ção adequada e sob a condição de que não imporá uma 
mudança de local habitual de residência [...]”8.

No boletim número 19 do ano de 1927, foi publicado 
um discurso de Freire de Andrade, acerca do trabalho 
obrigatório, na coluna denominada: Sobre A Questão 
Da Escravatura  E O Trabalho Obrigatório Na Socieda-
de Das Nações. 

Freire fez uma crítica ao representante da Espanha que 
havia emitido opinião contrária a um dos artigos ela-
borados pela comissão contra a escravidão na reunião 
anterior, ao mesmo tempo em que dizia que a crítica 
não teria sentido, se houvesse definido a categoria de 
trabalho obrigatório, assim como se definiu escrava-
tura e tráfico de escravos. Disse mais, que sua nação, 
Portugal, estaria sempre de acordo com as resoluções 
pertinentes ao combate “ao flagelo da escravidão e do 
tráfico” que ainda existia em algumas regiões. Fez todo 
um histórico da construção da Comissão temporária 
para combate à escravidão, dizendo que o relatório 

8   Boletim Geral Das colônias. N. 017, Vol. II, 1926, p. 115. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 15.05.2015.
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elaborado pela mesma, tinha mais um caráter prático 
do que filantropo e idealista. Acrescentando que a co-
missão trabalhava já há dois anos, combatendo a es-
cravidão e o tráfico:

“[...] O relatório da comissão temporária da escravatura, 
que foi aprovado pela Assembleia tem em consideração os 
direitos da humanidade, mas entendo que se não podem 
modificar, de um dia para outro, situações que não pode-
riam ser bruscamente obtidas sem que daí resultassem 
perturbação que poderiam ter consequências funestas [...]9.

O alvo das críticas do general Freire de Andrade era o 
senhor Palácios, representante espanhol, como já foi 
dito, que se encontrava ausente. Ela havia tecido crí-
ticas ao artigo sexto do projeto elaborado pela comis-
são mencionada. Disse ainda Freire, ter sido convidado 
pela comissão para fazer uma sugestão de emenda ao 
referido artigo, mas que no momento não havia tem-
po disponível para tal, ficando a sugestão de definir o 
que seria o trabalho obrigatório, para dirimir dúvidas 
e evitar abusos.

Um artigo reproduzido de um jornal francês, autoria 
de André Gérard, fez uma dura crítica ao Relatório do 
Bureau Internacional do Trabalho sobre o “trabalho 

9   Boletim Geral Das Colônias. N. 019. Vol. III, 1927. 166. In. . http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 15.05.2015.
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forçado”. O artigo transcrito, talvez tivesse como obje-
tivo, mostrar que para além da opinião dos lusos, ha-
via outros contrários à política de combate ao trabalho 
forçado. O artigo de certa forma naturaliza o trabalho 
forçado, perguntando se poderia a Europa viver sem 
os produtos das colônias de além-mar: “pode o mun-
do civilizado viver sem os produtos coloniais?” E mais, 
dizia que o trabalho da Comissão não passava de um 
exercício de academicismo:

“[...] A primeira censura a dirigir ao documento publicado 
pelo Bureau Internacional do Trabalho é o cheiro univer-
sitário, muito acentuado, que exala, com a sua legislação 
sub espécie alternitatis [sic] para todas as latitudes e lon-
gitudes oferece as mesmas  regras. Ora, as colônias são 
na maior parte dos casos, senão empirismo, experiências 
e frequentemente imposição do destino [...] aplicar do alto 
prescrições genovesas aos povos e países mais diversos, é 
dificultar de propósito o esforço europeu, e sem dúvida, 
torna-lo deficitário[...]10”

Este discurso é revelador, pois ao mesmo tempo em 
que fala da “suposta superioridade” dos europeus no 
que corresponde “ao grau de civilização”, afirma que 
eles, os europeus, não tinham como sobreviver sem 
os produtos das colônias, ou seja: era na verdade uma 

10   Boletim Geral Das colônias. N. 048, Vol. V, 1929, p. 157-158. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
15.05.2015.
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parasita da colônia no que se referia aos produtos pri-
mários; aliás, as exposições universais desde o século 
XIX, visavam mostrar a contribuição de cada continen-
te na sociedade humana; e a África era sempre apre-
sentada no seu “exotismo” e na sua contribuição para 
o desenvolvimento da humanidade no quesito “forne-
cedora” de bens primários11.

As críticas ao Bureau Internacional do Trabalho tor-
naram-se “mais ácidas”, e declaradamente ideológica, 
combatendo o que seria obra dos socialistas ou comu-
nistas. É bom lembrar que estamos no ano de 1929, 
anos de crise do capitalismo no ocidente, quando  a 
economia planificada se apresentava como alterna-
tiva. O crítico nós já conhecemos, André Géraud, do 
tabloide francês Journal Des Debates Politiques Et Lit-
teraires. As razões da crítica? É que na 12ª. Sessão, o 
Bureau decidiu pela regulamentação do trabalho dos 
denominados indígenas da Ásia e África, ou seja, colo-
cando um mínimo de limites na exploração das metró-
poles sobre os trabalhadores de além-mar. O articu-
lista diz com todas as letras que isso era uma ameaça 
à integridade das possessões metropolitanas em suas 
colônias. Disse mais, que os indígenas não estariam 

11    Sobre as exposições universais. Ver. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais – 
Espetáculo da Modernidade Do Século XIX. SP: Hucitec, 1997.
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em condições de usufruírem de trabalho regulamen-
tado aos moldes dos europeus, posto que estivessem 
em “grau de civilização” inferior, que tais medidas faci-
litariam sim a preguiça, e a indolência. Fez duras críti-
cas ao representante francês na Conferência dizendo 
ainda que a Alemanha era a que mais seria beneficiada 
com tal resolução, sem no entanto dizer as razões:

“[...] Na sessão plenária da Conferência, o dia de oito ho-
ras, a semana de quarenta e oito horas, a liberdade sin-
dical e a comissão técnica de vigilância prevaleceram [...]. 
É possível, com efeito, imaginar que uma criatura dota-
da de razão, acredite sinceramente que medidas ainda 
d’uma imperfeita aplicação na Europa, deem, entre ne-
gros e amarelos, outros efeitos que não sejam demolido-
res [...]”12?

Quando da primeira grande guerra mundial, as me-
trópoles que possuíam colônias, sobretudo a França13, 
convocaram os colonos para defenderem os interesses 
metropolitanos contra os inimigos, no entanto, agora 
não queriam reconhecer os direitos que lhes eram ine-

12   Boletim Geral Das colônias. N. 051, Vol. V, 1929, p. 222-223. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
16.05.2015.

13   Sobre esta questão. Ver. A Primeira Guerra Mundial. In. BOAHEN, Albert Adu [Editor] História 
Geral Da África – Vol. VII: A África Sob Dominação Colonial, 1880-1935. Brasília: Unesco, 
2010, 2ª. Ed.
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rentes, posto que tinham uma dimensão internacio-
nal; mas pessoas como Géraud, pensavam que fossem 
privilégios  dos europeus. Do discurso evidencia-se as 
permanências das teorias racialistas do século XIX, do 
“longo século XIX”, que fundou ideologias; algumas re-
calcitrantes, presentes nos dias de hoje, “fenômenos 
de longa duração” - para usar uma expressão de Brau-
del - algumas se reapresentam nos momentos de cri-
ses econômicas, como a que vivemos no contexto do 
neo-liberalismo de fins do século XX e primeiras déca-
das do XXI.

Nesta época de debate sobre as condições de trabalho 
nas colônias, alguns meio de comunicação recorriam a 
relatos do passado para justificarem o “processo civi-
lizatório” no continente africano e asiático, sobretudo. 
Foi assim que, na coluna, Secção Estrangeira, o Boletim 
número 54 do ano de 1929, reproduziu-se um artigo 
publicado no L’ Esso Colonial Et Maritime, Bruxelas, n. 
406,28 de novembro, com o título: Os Portugueses E O 
Tráfico Da Escravatura. O editor do Boletim, no entan-
to, diz que apenas o intuito era reproduzir parte de um 
capítulo do livro do missionário belga, padre Rinchon,  
sobre a escravatura  e a colonização portuguesa em An-
gola no século XVII. Diz ele que a obra coloca em “situa-
ção desfavorável” para os portugueses a obra de colo-
nização naquelas terras de além mar. Razão pela qual 
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alguns leitores teriam se queixado da reprodução do 
capítulo da obra em boletins anteriores. Visando, talvez, 
acalmar a opinião dos leitores, o artigo faz o discurso do 
luso – tropicalismo, no melhor estilo, depois de justificar 
que a escravatura não foi uma invenção dos europeus, 
e que ela fez parte do processo da História da sociedade 
humano, rumo à civilização. No final “alfineta” a visão 
- segundo ele - “psicologizante” do missionário. Disse, 
mais, que o missionário havia chegado recentemente 
de Angola, onde tinha sido muito bem recebido pelas 
autoridades locais - leia-se - portuguesas. Vejamos o 
que diz ele:

“[...] Nada mais banal, hoje, do que chegar-se à conclusão 
de que a escravatura representa um estágio da evolução 
dos povos, que ela não é uma instituição de invenção eu-
ropeia e que deve ser apreciada unicamente no quadro 
dos costumes e de moral da época em que noutros tempo 
se desenvolveu, assim como no dos países em que ainda 
se mantém, apesar de todos os esforços empregados para 
a sua extirpação. O Padre Rinchon nada acrescentou de 
novo a que este respeito se sabe. Permitimo-nos, porém, 
dizer que ele foi injusto para com os portugueses quando 
supôs verificar que os povos indígenas de África conser-
vam ainda rancor por esse longínquo Portugal.

Toda gente sabe, pelo contrário, que os portugueses 
são em África os melhores intermediários entre bran-
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cos e negros, que ninguém é menos susceptível de pre-
juízos de raça e mais facilmente, com mais interesses 
e afeto se associa à vida dos indígenas. É por esta ra-
zão, na verdade, que estes se sentem mais próximos 
dos portugueses do que dos outros europeus14. Nos 
portugueses veem um velho conhecimento. Quanto aos 
erros do passado não os consideram os indígenas pelo 
mesmo ponto de vista em que nos colocamos, pensem o 
que pensem os missionários, cujo sentido psicológico é, 
por ventura menos agudo do que as louváveis intenções e 
o amor pelos semelhantes que alimentam [...]”15.

A tonalidade do discurso subia de acordo como o de-
senvolvimento dos trabalhos do Bureau do Trabalho. 
Para os editores do Boletim, tratava-se não mais de 
um trabalho em prol do desenvolvimento “ordeiro” da 
sociedade humana, mas de uma forma de intervenção 
internacional sobre as possessões “legitimamente” 
conquistadas à duras penas no além mar. Os discursos 
tomavam características desqualificadoras, xenófobas 
e preconceituosas acerca dos membros do Bureau, so-
bretudo, os de origem asiáticas e africanas.

14   O grifo é nosso.

15   Boletim Geral Das colônias. N. 054, Vol. V, 1929, p. 193-194. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
17.05.2015.
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Em um dos boletins do ano de 1930, exatamente o de 
número cinquenta e cinco, do sexto volume, os ata-
ques foram veementes. Primeiro foi feito um histórico 
do Bureau, seus objetivos, os gastos que a Sociedade 
das Nações despendia para com o mesmo. Depois se 
questionou a aproximação da direção do mesmo com 
dirigentes da Rússia comunista, sugerindo que aquelas 
autoridades influenciavam nas decisões e finalmente 
os ataques desqualificativos aos membros do Bureau, 
acusando-os de falta de precisão nos conceitos, con-
fundindo trabalho obrigatório com trabalho forçado, 
que para eles seriam coisas distintas:

“[...] Como se pode discutir um assunto sério naquele 
meio? Naquela torre de Babel não há calma precisa para 
uma análise de textos e de doutrinas científica. Ali trata-se 
de emoções habilmente aproveitadas por terceiros. A Ter-
ceira Internacional será estranha a tudo o que se passa 
no B.I.T? E será a única interessada no assunto[...]? Falam 
pessoas sem cultura jurídica, falam anarquistas exalta-
dos contra a ociosidade dos europeus ricos, quando dese-
jam a mesma ociosidade para os indígenas nas colônias, 
falam gregos e troianos. Um sérvio vocifera contra “fils à 
papa”, um amarelo da Malásia insurge-se contra a tirania 
dos holandeses e contra as arbitrariedades do exército 
francês no Marrocos; um índio acusa os ingleses de cruel-
dades nas minas de estanho e queixa-se da desigualdade 
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de tratamento; um japonês, durante longos quartos de 
hora, emite sons guturais na sua língua, gesticula, trans-
pira e finalmente acaba um longo discurso incompreen-
sível; um chinês  sobe à cátedra e monossilabicamente, 
sem expressão, sem gestos, debita sons, que um tradu-
tor da mesma nacionalidade, reproduz numa língua que 
pretende ser a inglesa [...] É esse conjunto de criaturas, 
estranhas ao assunto, que constitui o tribunal supremo 
para resolver os destinos das colônias europeias na Áfri-
ca, na Ásia e na Oceania [...] Se o B.I.T. limitar a sua ação 
às funções que o Tratado de Versalhes lhe atribui pode ser 
brilhante a sua influência na solução das questões sociais 
europeias, mas se imiscuir na política colonial dos Esta-
dos, a situação pode mudar repentinamente com prejuízo 
para todos[...]”16.

No mesmo boletim foi reproduzido um artigo do ex-
ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o se-
nhor Vasco Borges. O referido artigo havia sido publi-
cado no Diário de Notícias de Lisboa. Nele o ex-minis-
tro argumenta que na verdade os comunistas estariam 
se aproveitando do Bureau Internacional do Trabalho 
para fazerem propaganda e disseminarem o comunis-
mo nas colônias de África, Ásia e Oceania. Esta seria a 

16   Boletim Geral Das colônias. N. 055, Vol. VI, 1930, p. 08-10. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 19.05.2015
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estratégia de Moscou para divulgarem suas ideologias. 
Havia no ar, uma disputa ideológica, um “preâmbulo” 
do que mais tarde a historiografia denominaria Guer-
ra Fria, ou seja, a disputa ideológica entre capitalismo 
e socialismo, o primeiro representado pelos Estados 
Unidos da América, o segundo pela União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas:

“[...] Os acontecimentos da África do Sul, sangrentamente 
repelidos pelo Governo da União e a revolta da Palestina 
são de antemão por demais elucidativos a este respeito. 
À sombra da campanha humanitária de lord Robert Ce-
cil, é o espírito de Moscou que se infiltra e que o B.I.T. se 
insinua.

O aproveitamento da Convenção contra a escravatura 
para à sombra dos princípios se introduzir em África e na 
Ásia uma intensa propaganda contra o trabalho indígena 
e, principalmente contra a disciplina social, é das ideias 
mais hábeis que tem tido o comunismo [...]”17

Nas colônias e possessões europeias em África, os in-
dígenas, eram - para usar uma expressão de Antonil 
para o Brasil colonial - “as mãos e os pés da metrópo-
le”, sem eles, não tinha produtos tropicais, não tinha 

17   Idem. p. 191.
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caminhos de ferro, não tinha o “decantado progresso”. 
Para os defensores do trabalho forçado, a única forma 
de fazer os nativos trabalharem era através da “for-
ça disciplinadora” contra a indolência nata naqueles 
corpos. Recorriam não mais a argumentos religiosos 
como no passado: “a preguiça é a mãe de todos os ví-
cios”, ou “mente vazia, oficina do diabo”; mas a “argu-
mentos científicos”, embasados nas teorias racialistas 
advindas do século anterior e mesmo do progresso 
inerente ao trabalho. Tais ideias estão presentes nos 
Boletins de forma quase enfadonha, mas na verdade 
era a repetição de um princípio que precisava ser as-
similado pelos leitores, sobretudo os portugueses e 
os demais possuidores de colônias. Na verdade era a 
verdade de um grupo, que aparecia como se fosse de 
toda a  nação:

“[...] Os países não coloniais que impuseram a sua vonta-
de atrabiliária [sic] em Genebra, não podem compreender 
este suposto antagonismo, entre processos humanitários 
de colonizar e o emprego da força da lei, para obrigar os 
naturais da África a colaborar com os pioneiros da Europa.

É um mal necessário à colonização que impõe o trabalho 
a quem o detesta? Suponhamos que é. Mas é um mal 
transitório, que será curado com as medidas práticas 
que só a experiência pode ditar. O trabalho obrigatório 
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é uma destas medidas salutares. Se a forma de recru-
tar não é perfeita, aperfeiçoe-se este sistema que ainda 
se ressente, valha a verdade, dos antigos costumes, que, 
aliás, Portugal aboliu muitos antes de todas as outras na-
ções colonizadoras [...]”18.

Discurso eivado de contradições, que inclusive admite 
falhas nas formas de recrutamento dos “nativos” para o 
trabalho forçado, mas que ele insiste em denominar de 
obrigatório por lei. E mais, o pioneirismo dos coloniza-
dores, justificaria por si só, suas ações. Dos colonizados 
esperava-se tão somente a ‘colaboração’, para ‘o bem 
de todos e felicidade geral das nações colonizadoras’. 

Infelizmente não ouvimos outras vozes nos Boletins, 
posto que eram instrumentos de propaganda ideológi-
ca da metrópole, mas se lidos à contrapelo, é evidente 
que as outras falas estão presentes; aliás, são contra 
elas que os editores se contrapõe. Mas os relatórios pu-
blicados em alguns jornais, e reproduzidos em alguns 
dos boletins, nos dão uma dimensão do que ocorreu 
nas sessões da Conferência Internacional do Trabalho.

18   Boletim Geral Das colônias. N. 62/63, Vol. VI, 1930, p. 243. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 19.05.2015



10. RELATOS DA CONFERÊNCIA  
INTERNACIONAL DO TRABALHO

Uma entrevista realizada com o major A. Cayen, relator 
geral do Comitê Consultivo da mão de obra indígena 
do Congo Belga, foi publicada inicialmente no L’Essur 
Colonial Et Maritime de Bruxelas, foi reproduzida no 
Boletim número 63, volume VI,  em 1930.

Inicialmente o major fez todo o histórico da Conferên-
cia, seus objetivos, suas dificuldades, o contexto, etc, 
etc, etc. Destacamos alguns pontos de sua entrevista 
que revelam os embates ocorridos nas sessões, sobre-
tudo entre as nações colonialistas e os não colonia-
listas e os discursos de ambos. Os antagonismos do 
imperialismo em um dos seus “estágios” no período 
entre guerras, e mais, numa época de crise do capita-
lismo liberal no século XX. A entrevista tinha como títu-
lo: O que foi a XIV sessão da Conferência Internacional 
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do Trabalho, e ocupou várias páginas do boletim, onde 
o entrevistado apresentava os artigos, as emendas 
propostas e o resultado das votações, concluindo que 
nenhuma proposta de emenda dos países colonizado-
res foram aprovadas.  Entendemos porque em alguns 
artigos dos boletins anteriores, a posição dos editores 
acusando o Bureau de ser uma secção da III Interna-
cional, ou um braço de Moscou. Vejamos parte da en-
trevista:

“[...] Logo na segunda sessão, visto a primeira ser de pura 
forma, se travou a batalha, vendo-se o grupo patronal obri-
gado a lembrar ao grupo operário que este não possui o 
monopólio dos sentimentos humanitários. As opiniões dos 
delegados governamentais dos países colonialistas, forma 
sistematicamente combatidas. Os países colonizadores 
não apresentavam de resto, uma frente única. De um lado, 
a França, a Bélgica e Portugal defendendo o princípio da 
liberdade para o Estado, de decretar o trabalho forçado 
para fins públicos, em casos especiais, depois de aprova-
ção do poder legislativo; do outro lado a Grã-Bretanha, que 
declarou pretender suprimir o trabalho forçado, mesmo 
fiscalizado pelos parlamentos. Os Países Baixos pareciam 
senão interessar-se pelas prestações [...]”1.

1   Boletim Geral Das colônias. N. 62/63, Vol. VI, 1930, p. 254. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 19.05.2015
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Interrogado se os britânicos não possuíam trabalho 
forçado em suas colônias, o entrevistado disse que sim, 
mas que tratava-se  de uma outra fórmula, o trabalho 
forçado ficava “à  critério dos chefes locais”. Ou seja, 
uma forma de administração indireta, muito caracte-
rística da colonização inglesa na África, sobretudo2.

Ao final da entrevista, foi solicitada a conclusão da 
“iminente autoridade”; que não nos esqueçamos, era 
belga, portanto, de uma nação colonialista. E a conclu-
são dele foi coerente: cada nação colonialista deveria 
ser responsável pela vigilância em seu território, pois 
que isto não interessava às nações não colonialistas, 
ou seja, não se tratava, segundo ele, de um assunto de 
cunho internacional. Diríamos, numa linguagem vul-
gar: “o mesmo que mandar a raposa tomar conta do 
galinheiro”. Mas vejamos na íntegra a sua conclusão:

“[...] Que é prematuro transportar os problemas coloniais 
para o plano internacional. Se os países colonizadores ti-
vessem, com o B.I.T. atentado no problema não no decur-
so de suas ou três reuniões oficiais, mas em conferências 
oficiais repartidas por dois anos, é seguro que disso teria 
resultado um acordo, tendo em conta as realidades, hu-

2   Sobre esta questão ver. BOAHEN, Albert Adu [Editor] História Geral Da África – Vol. VII: A 
África Sob Dominação Colonial, 1880-1935. Brasília: Unesco, 2010, 2ª. Ed.
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mano, equitativo e aplicável por todos. Que se nos apre-
senta hoje? Uma convenção que será sem dúvida rati-
ficada com muita satisfação por países que não tem 
que a aplicar, mas que os países com colônias não 
poderão ratificar enquanto tiverem que conformar-se 
com a opinião e a letra do acordo que lhes é apre-
sentado3. O Instituto Colonial Internacional, em junho de 
1929, depois de um profundo exame da organização do 
trabalho indígena nas colônias tropicais, chegou a con-
clusão que, ao atual estado de coisas, não há razão para 
acordos internacionais sobre o assunto senão numa me-
dida limitada entre as próprias potências coloniais. Tal é 
a conclusão que os colonialistas belgas devem, também 
adotar, não porque desconfiam do B.I.T. e dos seus diri-
gentes, mas para que a lição da XIV Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho não resulte inútil [...]”4.

Albert Thomas, diretor geral do Bureau Internacional 
do Trabalho respondeu a esta entrevista, bem como 
outro artigo criticando os trabalhos do Bureau5. A res-
posta veio no número 65, no mesmo ano de 1930. Dis-

3   O grifo é nosso.

4  Boletim Geral Das colônias. N. 62/63, Vol. VI, 1930, p.261-262. In. http://memoriaafrica.
ua.pt/DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 
20.05.2015
 
5   A resposta foi publicada no jornal L’ Essur e reproduzida no boletim, bem como os comentários 
anteriores sobre o trabalho do Bureau.
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se Albert que uma das matérias havia afirmado que 
o Bureau havia feito “vista grossa” ao recrutamento 
forçado de trabalhadores por parte dos Holandeses 
em suas colônias. A reposta foi que entre um e outro 
havia sim correlação, mas que o tema discutido na XIV 
Sessão, a qual fazia-se menção, a pauta era exclusiva-
mente  o trabalho forçado:

“[...] A questão dos contratos de trabalho - e, por conse-
quência - a dos métodos de recrutamento e das sansões 
penais, não podiam ser tratadas pela XIV sessão da Con-
ferência Internacional do Trabalho, pela razão de que só 
a questão do trabalho tinha sido escrita na sua ordem 
do dia. Mas seria injusto concluir que o Bureau entende 
desinteressar-se dessas questões. Bem pelo contrário, já 
empreendeu, com a ajuda da Comissão de peritos [...] um 
estudo documentário das diversas questões levantadas 
pelos contratos de trabalho indígena [...]. De resto, custa-
me a crer que o vosso jornal tão bem informado acerca 
do movimento dos ideais nas colônias estrangeiras, tenha 
podido ignorar as vivas polêmicas a que tem dado lugar 
nas Índias neerlandesas, as notícias acerca dos primei-
ros trabalhos do Bureau em matéria de sansões penais. A 
falta de outro testemunho, a essas polêmicas constituem, 
parece-me, uma prova suficiente, da inexatidão e da in-
justiça que há em acusar a nossa organização de parcia-
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lidade para certas potências coloniais [...]”6.

Esta polêmica passou-se em setembro de 1930, posto 
que a entrevista e a matéria criticando o Bureau, havia 
sido publicada no mês anterior no referido jornal, e re-
produzido por um dos boletins anteriores. 

No mesmo boletim onde foi publicada a réplica de Al-
berto, veio a tréplica do editor do veículo de propagan-
da da metrópole portuguesa. Entre outras coisas di-
zia que confiava na imparcialidade do diretor geral do 
Bureau, mas que, no entanto tinha dúvidas acerca do 
tralho do mesmo Bureau: “[...] Acerca da imparcialidade 
do senhor Albert Thomas nenhuma dúvida temos. Na das 
organizações que gravitam em torno do B.I.T. é que ne-
nhuma confiança temos. Com ou sem razão, temo-las vis-
to tornarem-se instrumentos de intrigas das nações sem 
colônias contra os países colonialistas [...]”7.

A última grande polêmica que encontramos nos Bole-
tins acerca do Bureau Internacional do Trabalho acer-
ca da escravatura e do trabalho forçado, foi uma re-
produção do Jornal O Século, datado de 23 de setem-
bro do ano de 1931. Na verdade uma crônica, assinada 

6   Boletim Geral Das colônias. N. 65, Vol. VI, 1930, p. 261-262. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 21.05.2015

7   Idem. p. 202.
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por Santos Coelho, na qual faz críticas à Inglaterra, que 
segundo ele, era a primeira a propor medidas contra 
tal modalidades de trabalho, mas que no entanto, era 
uma em que não enxergava o que se passava em suas 
colônias. Só faltou repetir que a Inglaterra vivia o dito: 
“façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço”:

“[...] Partindo duma pretendida campanha humanitária 
que de tempos em tempos faz a sua aparição nos grêmios 
internacionais, a Sociedade Das Nações todos os anos 
ocupa parte de sua atividade com o problema da escra-
vatura. E o mais interessante deste debate reside em que, 
de todos os países coloniais aqui presentes, aquele que só 
muito dificilmente vai acabando com tal prática atrasada 
e anti-social,  é exatamente aquele que se revela um inimi-
go feroz e contundente da escravatura [...]”8.

Prossegue de forma mais incisiva, dizendo que a In-
glaterra, estava com isto, desviando os olhares da 
comunidade internacional do que acontecia em seus 
territórios de além-mar, citando os acontecimentos re-
centes à época em que escrevia. Para ele, as questões 
levantadas pelos delegados ingleses na Conferência 
das Nações acerca do trabalho escravo, não passava 

8   Boletim Geral Das colônias. N. 76, Vol. VII, 1931, p. 224. In. http://memoriaafrica.ua.pt/
DesktopModules/MABDImg/ShowImage.aspx?q=/BGC/BGC-N127&p=1. Acessado em 26.05.2015
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de subterfúgios. Disse mais, que isso vinha de longo 
tempo, talvez sugerindo que desde a luta contra o trá-
fico nos séculos anteriores, quando ela, a Inglaterra, 
foi uma das maiores interessadas. Sem mais delongas, 
vejamos parte do teor do discurso do senhor Santos 
Coelho, de quem não temos mais informações, mas 
sabemos que estava acompanhando os debates acer-
ca do tema em pauta na Sociedade Das Nações, mais 
particularmente, acompanhando os trabalhos do Bu-
reau Internacional do Trabalho:

“[...] Dir-se-ia mesmo, que tal atitude revela um pequeno 
artifício tendente a desviar a atenção e as preocupações 
do mundo para o que se lhe passa em casa, atraindo para 
cima de inocentes e descuidados povos as críticas que lhe 
caberiam receber. Falo da Inglaterra. Desde há muitos 
anos que os ingleses se afirmam pelo mundo afora o mais 
anti-esclavagista povo do globo. Desde, mesmo há muitos 
anos [...] E, no entanto, são fatos adquiridos por serem 
absolutamente incontestados e incontestáveis, que na co-
lônia inglesa de Gâmbia, só em 15 de agosto de 1930 foi 
publicado o diploma declarando que a escravatura não 
mais existiria de direito e tornando o seu exercício ilícito, 
que o protetorado inglês de Niassalândia igual declara-
ção só data de 25 de setembro de 1929; declaração só 
promulgada em 21 de novembro de 1930; que só em 19 
de dezembro de 1930 o governo Slater, da colônia inglesa 
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da Costa do Ouro, declarou a inexistência do estatuto le-
gal da escravatura, estando fora da lei e sendo ilícita toda 
a atividade que pretenda exercer sobre escravo, e em 27 
de dezembro de 1930 o mesmo foi declarado para os ter-
ritórios inglês de Achanti e Norte da Costa do Ouro [...]”9.

Na sequência, o autor faz uma defesa intransigente da 
posição de Portugal, dizendo inclusive que foram pala-
dinos no processo de abolição da escravidão em suas 
colônias, apesar das acusações constantes recebidas 
de outras metrópoles colonialistas; cita inclusive o re-
latório Ross, segundo ele, usado para atacar Portugal:

“[...] Portugal nada tem a temer em tal assunto. E, apesar 
disso, apesar da forma irrecusável como fizemos a nossa 
defesa, sempre que nos procuraram atingir, apesar dos 
esforços que – há tantos anos - fazemos, não já por abo-
lir, de fato e de direito, a escravatura, mas para dar aos 
indígenas das nossas colônias – homens livres e cidadãos 
– um estatuto legal próprio da dignidade e do sentimento 
humanos, apesar de tudo, Portugal, recorda-se, ainda, de 
nesta mesma Sociedade das Nações, ter tido acolhimento 
um relatório Ross... de que ainda hoje, há aqui mesmo, 
quem fale e pretende servir-se [...]”10.

9  Idem
10   Idem. Ibidem., p. 225
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No mesmo boletim, outro artigo denominado Crônica 
de Genebra, esta assinada pela senhora dona Irene 
de Vasconcellos. Também dela pouco sabemos além 
da opinião acerca do que, na sua visão, havia sido a 
Conferência de Genebra. Talvez uma portuguesa, pois 
que a crônica reproduzida pelo boletim foi publicada 
inicialmente no jornal Diário de Lisboa. Ela corrobora 
Santos Coelho:

“[...] Já vão longe aqueles malfadados dias de Genebra, 
em que aqui se discutiam os relatórios tendenciosos en-
viados por uns certos senhores que se dizem humanitá-
rios, acusando-nos de maltratar os indígenas das nossas 
colônias. Nesse tempo, existiu uma comissão encarregada 
de estudar os problemas da escravatura, e que recebiam 
todas as queixas, todas as reclamações, sem se importar 
com as fontes donde vinham. Esta comissão desapareceu, 
depois de ter redigido a Convenção da Escravatura que foi 
aprovada pela Assembleia de 1926 e que, neste momento 
já quase todos os países ratificaram [...]”11.

Após esta constatação, ela critica uma proposta vinda 
dos ingleses, no sentido de construir uma comissão 
permanente contra a escravatura. A proposta não foi 
aprovada, mas em seu lugar foi aprovada uma resolu-

11   Idem. Ibidem., p.226.
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ção, assim descrita na coluna de Irene: 

“[...] A Assembleia convida os estados membros da So-
ciedade das Nações e os não membros a completar as 
informações já prestadas, fornecendo todos os informes 
susceptíveis de esclarecer a Assembleia não só sobre as 
condições que reinam nos seus próprios territórios, como 
também sobre a situação geral atual em matéria de es-
cravidão [...]”12.

Segundo a cronista era uma medida desnecessária, 
pois que a própria Sociedade das Nações poderia fazer 
tal trabalho, sem necessariamente criar uma comissão, 
que despenderia, inclusive de uma soma considerável 
de recursos, calculados, segundo ela em 200 contos 
anuais aos cofres da Sociedade.

Ao concluir sua crônica, tece elogios ao delegado lusita-
no, que segundo ela foi o primeiro a se opor á propos-
ta inglesa. Disse mais, que os portugueses não tinham 
nada a temer, se por ventura viessem as críticas a tal 
posicionamento, uma vez que: “Portugal não pratica a 
escravatura em suas colônias, não teme ataques que 
pode desfazer na primeira ocasião”13.

Esta foi, em nossa opinião, o último discurso específi-

12   Idem. Ibidem.
13   Idem. Ibidem., p.227.
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co acerca do trabalho forçado, da escravidão e os de-
bates travados no Bureau Internacional do Trabalho, 
veiculado nos boletins. Acompanhamos temas corre-
latos, que ocuparam vários números seguintes, como 
por exemplo, sobre a Legislação Colonial, que ocupou 
oito boletins. Outros tantos traziam notícias de visitas 
do governo metropolitano nas colônias; sempre enfa-
tizando o “empenho” da metrópole nas colônias, com 
educação e desenvolvimentos no setor de transporte; 
leia-se, nos “caminhos de ferro” e nos portos. Óbvio, 
facilitando o escoamento de matéria prima para o ex-
terior. Afinal, uma das razões dos boletins eram jus-
tamente fazer o discurso a favor da manutenção das 
colônias de além-mar, um dos instrumentos ideológi-
cos do ultra-colonialismo português, para usar uma 
expressão de Perry Anderson.



11. O BOLETIM GERAL DAS COLÔNIAS: 
ÓRGÃO FORMADOR DE OPINIÃO  -   
À GUISA DE CONCLUSÃO

O Boletim, órgão oficial criado em setembro de 1924, 
tendo sido sua primeira publicação no ano seguinte, 
tinha como finalidade fazer propaganda do patrimô-
nio colonial do império português, conforme seus 
idealizadores: “contribuir por todos os meios para o 
engrandecimento, defesa, estudo das suas riquezas e 
demonstração das aptidões e capacidade colonizado-
ra dos portugueses”.

Inicialmente intitulado Boletim Da Agência Geral Das 
Colônias, posteriormente Boletim Geral Do Ultramar, 
quando, as então colônias passaram a ser nomeadas 
Províncias do Ultramar. Entendemos a mudança de de-
nominação como uma estratégia desesperada de mu-
dar, ainda que aparentemente, a relação de dominação. 
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A categoria colônia estava “fora de moda”, em tempos 
de descolonização e lutas pela independência, sobretu-
do na África e Ásia. 

O Boletim foi publicado durante quarenta anos, a sa-
ber, de 1925 a 1969. Nossa atenção recaiu sobre os 
discursos acerca do trabalho forçado existente nas 
“colônias”, no caso específico, nas juridicamente per-
tencentes aos lusos, momento em que se colocava em 
xeque esta modalidade de trabalho compulsório que 
remontava ao passado escravista e formas correlatas. 
Os dirigentes portugueses buscavam argumentos de 
civilizatórios para justificar a forma de tratamento dis-
pensados aos denominados “indígenas”, embasado no 
Estatuto do Indigenato.

Os delatores foram acusados de “invejosos”, “comu-
nistas”, e outros adjetivos considerados desqualifica-
dores diante de uma tradição ocidental e cristã, que 
lutava pela preservação da moral, dos bons costumes, 
da civilidade e do processo civilizatório da humanida-
de, em prol dos mais “atrasados”.

Enfim, estava travado um combate pela manutenção 
das colônias ou Províncias de Ultramar nas páginas de 
um veículo impresso, que a princípio surgiu como um 
órgão de propaganda do Império Português: de um 
lado um discurso acusatório, denunciando as péssi-



145

mas condições dos trabalhadores de além-mar, sob a 
jurisdição lusa; de outro, a defesa dos acusados, bus-
cando argumentos para convencer que estavam se 
“sacrificando” sem segundas intenções, ou seja, trata-
va-se da defesa da humanidade, mais que um ato de 
caridade, uma ação humanitária em favor dos “menos 
favorecidos” pela natureza...
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