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Apresentação
Patrícia Teixeira Santos1

Esta obra nos traz uma ótima contribuição para se refletir sobre as experiências 

missionárias em diferentes contextos africanos, nos séculos XIX e XX. Estas são 

compreendidas como ações de intervenção de criação de uma civilização material, 

que a princípio se propunha ser a superação das estruturas sociais locais. Ao longo 

da dinâmica, revelou-se de fundamental importância o reconhecimento de que as 

condições internas eram “nervo e vida” das sociedades que recebiam os missioná-

rios. Com isso, por mais que se temesse ou se relutasse, o cristianismo que nasce sob 

atuação missionária europeia se aprofunda e é transformado pela agência social dos 

africanos.

Contudo, para as Instituições Missionárias se colocava a seguinte situação: de 

fato as administrações coloniais as reconheciam como importantes agentes civili-

zadores e mediadores do controle colonial europeu. No entanto, para a ação no 

território, apresentava-se a perspectiva de estar apoiada na estrutura administrativa 

estrangeira ou de se buscar construir um caminho direto de interação com as socie-

dades africanas. Este último era inegavelmente mais arriscado, porque se perdia o 

controle e a mensagem cristã poderia ser transformada na interação com os valores 

e agências sociais dos africanos.

Algumas Igrejas, como no caso dos Batistas brasileiros analisados em “Cristia-

nismo e cultura política: um olhar sobre a presença batista luso-brasileira em Mo-

çambique colonial (1950-1975)”, optam por permanecer próximos da administração 

1 Professora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora colaboradora 

do Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM- Universidade do Porto). Possui graduação em 

História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), mestrado (2000) e doutorado em História (2005) pela Universidade Federal 

Fluminense. Pós Doutorado em Estudos Africanos no Centre d´Étude d´Afrique Noire- Sciences Pollitiques/ Univ Bordeaux (2010). 

Pós Doutorado estágio SENIOR CAPES em História da África na Università degli Studi di Padova (2015).
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colonial, partilhando dos seus valores e projetos, enquanto este autor reconhece que 

haviam outros missionários evangélicos que haviam feito outro caminho.

Essa mesma perspectiva pode ser percebida também no mundo missionário ca-

tólico, através dos capítulos intitulados “Igreja e Missão no ocaso colonial: o Impe-

rativo de consciência” e “Joseph Dupont: reflexões sobre os processos educativos da 

missionação”. 

Assumir, sobretudo no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que as missões 

deveriam se alicerçar de fato nas sociedades africanas e serem por elas transforma-

das, foi importante para a permanência das instituições cristãs no fim do colonialis-

mo e também o resultado da constatação de que para o cristianismo se libertar do 

seu duro passado colonial, deveria reconhecer o pluralismo religioso, desistir de ser 

uma religião ocidental hegemônica e ser presente nas novas nações africanas recém-

-libertas do controle europeu.

Nos artigos “Nos bastidores da missão: produção de conhecimento e trânsito 

intelectual do padre Carlos Estermann na província de Angola (1935-1970)”, “Mis-

sionários espiritanos em Angola: 1960- 2000” e “Cruz, papel e tinta: A atuação mis-

sionária em Moçambique descrita nas páginas de O Africano (1908-1919)”, podemos 

aprofundar a análise do que são as missões realizadas no quadro do Padroado por-

tuguês em África.

Partindo das experiências missionárias católicas em Angola e Moçambique, os 

interessantes artigos destes colegas nos trazem algumas considerações muito impor-

tantes. A primeira é de que há um saber colonial que se constituiu na intervenção 

e modificação das estruturas sociais e materiais das sociedades missionadas e um 

espaço considerável de conflitos, negociações e mediações que permitem a existência 

dos estados coloniais.

E para a produção desse saber, os missionários espiritanos e os da Sociedade 

de Geografia de Lisboa tiveram um papel muito importante, constituindo-se numa 

intelligentsia que tinha “a autoridade sobre os nativos”. O desafio das ações privadas 
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e os fracassos que “Projetos coloniais e conhecimento empírico em ‘Missões de An-

gola: parecer e proposta’” e “Cruz, papel e tinta” demonstram a força das estruturas 

africanas diante da fragilidade dos projetos europeus que tentavam ser distantes do 

envolvimento com os contextos africanos, que abarcavam dos carregadores até as 

chefaturas locais.

O saber missionário prestigiado e reconhecido, como bem demonstrou “Missio-

nários espiritanos em Angola: 1960- 2000” e “Nos bastidores da missão”, atravessa 

os tempos coloniais e se torna também presente nos processos de lutas que se segui-

ram às independências africanas.

O saber colonial missionário tornou-se uma narrativa de construção do que 

eram os espaços africanos antes da chegada dos europeus e do que se tornaram. 

Joseph Dupont e Carlos Eastermann são analisados em capítulos específicos como 

expoentes desse saber consagrado e referenciado nos anos coloniais. 

É possível perceber as quebras e alterações que a missionação trouxe e que jus-

tificam as muitas denúncias de violência civilizacional, mas revelam também os pro-

cessos de mediação e de transformações sociais nos quais as sociedades africanas 

subsistem e interagem com a herança colonial missionaria, da qual também são par-

tícipes. Vale lembrar que sem permissões e aberturas, a atividade missionária teria 

sido impossível de ser realizada.

Estes artigos trazem também algo que é muito interessante. Os estados coloniais 

foram constituídos por relações que se desenvolviam na dinâmica cotidiana. Se o dis-

curso de supremacia do mundo ocidental e das formas de assimilação que eram ex-

tremamente excludentes faziam parte das ações da administração estrangeira, serão 

os protagonistas africanos que colocarão limites e transformarão as duras condições 

sociais colocadas. Tal fato nos faz pensar que é justamente por causa das apropria-

ções que os africanos fazem do cristianismo e suas releituras que o permitem ser uma 

realidade presente nas nações africanas pós coloniais.
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Um importantíssimo espaço de conflito e de transformações é o que “Missões 

cristãs, igrejas africanas e colonialismo ao sul de Moçambique (1927-1966)” nos re-

velou no seu artigo sobre as missões no contexto colonial de Moçambique eviden-

ciando a emergência das Igrejas autóctones e de sua importância para a transforma-

ção da mensagem cristã e para a resistência dos cultos aos ancestrais, da língua e dos 

domínios da saúde e da vida social.

Pelo prisma da resistência e das transformações que as mesmas sugerem e con-

duzem para a compreensão das sociedades africanas numa perspectiva afro-asiática, 

temos a excelente contribuição de “As fontes missionárias e a retórica da conversão 

nas narrativas sobre as bailadeiras da Índia portuguesa - séculos XVI e XVII”, que 

nos convida olhar as representações construídas pelos missionários e agentes comer-

ciantes e políticos europeus, sobre as Devadassis ou Bailadeiras, as mulheres que se 

dedicavam ao culto dos deuses Védicos e que tinha grande prestigio social e espi-

ritual. Ensejar controlar os corpos dessas mulheres estava na base dos processos de 

hierarquização e de controle da vida social e política e fazer o estudo desses relatos 

na perspectiva decolonial, é fundamental para se localizar e potencializar a análise da 

agência social de indianos no contexto local e na sua dinâmica comercial e social na 

África Oriental.

Convido a leitura desses artigos que trazem novos horizontes e possibilidades de 

reflexão das experiências missionarias e suas transformações nos espaços africanos, 

e proponho a partir deles uma indagação que precisa ser analisada na produção das 

ciências humanas sobre o tema, que é o sobre o porquê da permanência contempo-

rânea das ações missionarias. Isto seguramente poderia ser tema de uma futura obra, 

por hora, que possamos aprender com as ricas abordagens que aqui se apresentam, 

boa leitura.
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Cristianismo e cultura política:  
um olhar sobre a presença batista 
luso-brasileira em Moçambique 
colonial (1950-1975)

Harley Abrantes Moreira2

Neste texto, trataremos da cultura política de um grupo cristão de missionários 

batistas, desde sua chegada em Moçambique (1950), avançando durante o colonia-

lismo tardio e estendendo-se até à independência da ex-colônia portuguesa (1975). 

O objetivo é apontar explicações para as seguintes perguntas: como e porque esta 

missão consegue entrar e permanecer na colônia portuguesa, no momento quando 

a aliança entre governo e catolicismo era intensa, gerando perseguições e a retirada 

de outras denominações cristãs não católicas? 

Respostas para esse questionamento serão perseguidas nas próximas páginas, 

através de fontes documentais pertencentes à imprensa batista brasileira e portugue-

sa. Através delas construiremos uma narrativa histórica, argumentando que, além 

das causas circunstanciais, havia também identificações no campo da cultura política 

que aproximavam as missões batistas do colonialismo português.

Antes disso, é preciso salientar que os batistas possuem vários grupos, várias 

associações e várias convenções espalhadas pelo mundo, muitas vezes diferentes do 

ponto de vista dos métodos adotados, das estratégias, do perfil teológico e até mes-

mo político. Os missionários aqui estudados fazem parte dessa diversidade enquan-

to pertencentes à Junta de Missões Estrangeiras (hoje Junta de Missões Mundiais 

2 Doutor em História Cultural (UNICAMP) (2015-2019) na linha de pesquisa: Historiografa, Religiões e Cultura. Título da tese: “Onde 

há desespero, a esperança é importante”? Uma história da expansão do cristianismo batista em Moçambique (1950-1992). Professor 

adjunto de História (UPE/Petrolina); coordenador do Laboratório de Estudos em História Cultural das Religiões em África (LEHCRA). 

Membro dos grupos de pesquisa: História e Memória; Laboratório de Estudos da História das Religiões -LEHR; Religiões e trajetórias 

das experiências missionárias em África: arquivos, acervos e pesquisas. É pesquisador associado do Centro de Estudos Africanos da 

Universidade Eduardo Mondlane, à qual seu estágio de doutorado se vinculou durante o segundo semestre de 2016 nas cidades de 

Maputo, Beira e Dondo/Moçambique.
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- JMM), uma agência missionária, filiada à Convenção Batista Brasileira (CBB) que, 

desde o início do século XX, mantinha estreitas relações com a Convenção Baptista 

Portuguesa, com quem trocava textos divulgados em seus periódicos e estabelecia um 

intercâmbio de missionários e de pastores, em torno do qual as igrejas brasileiras e 

portuguesas eram acionadas, conectadas e engajadas.

 Para uma visualização do perfil social, político e teológico mais clara desse gru-

po é importante notar que a CBB é fruto dos primeiros empreendimentos da Junta 

de Richmond no Brasil. Uma agência missionária estadunidense, que para o solo tupi-

niquim enviou seus cristãos na segunda metade do século XIX, advindos do contexto 

da guerra civil norte-americana (1861-1865).

Segundo Moreira (2014, p. 75), “Os batistas que chegavam ao Brasil, em fins 

do século XIX, eram os antigos escravagistas ruralistas do Sul dos Estados Unidos”. 

Foram, no geral, famílias brancas, escravocratas e derrotadas no principal conflito 

civil da história daquele país, que vieram para o interior paulista, no período em 

que as políticas de imigração do governo imperial brasileiro começavam a elaborar 

respostas ao fim do comércio transatlântico de escravos.

Quase quatro décadas depois da chegada desses pioneiros, a Junta de Missões 

Estrangeiras foi criada pela Convenção Batista Brasileira, fundada durante a pri-

meira década do século XX. Durante as décadas seguintes, foram intensas as trocas 

entre os grupos brasileiro e português até que, em 1950, a Convenção Baptista Por-

tuguesa resolve enviar seus primeiros cristãos para uma de suas colônias africanas, a 

“princesa do Índico” como era conhecida Moçambique. Na década seguinte, diver-

sos textos e fotografias passavam a ser publicados na revista da agência missionária 

brasileira, o periódico O Campo é o Mundo, que passava a apresentar, através dessas 

matérias, o continente africano, em geral, e, em especial, as colônias portuguesas 

para os leitores brasileiros.

É, portanto, esse grupo que será discutido neste texto que tem a intenção de 

pensar suas estratégias e seus comportamentos políticos em Moçambique, durante 

as últimas décadas de colonialismo até o dia vinte e cinco de junho de 1975, data da 
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independência do jovem país. Faremos isso na inspiração da ideia de cultura política, 

tal qual pensada por Serge Berstein, para quem a expressão “cultura política” deve 

ser tomada como “uma tentativa de compreender o que leva determinados grupos 

sociais a agir politicamente dessa ou daquela maneira” (BERSTEIN, 1998, p. 359). 

Antes, porém, apenas mais uma ressalva: no caso desse grupo, de um modo 

especial, a habilidade e o interesse de ler as linhas “por detrás dos documentos” é 

essencial, uma vez que essa denominação religiosa possui , em sua própria doutrina, 

um grande apreço pelo princípio da separação entre igreja e estado, o que, muitas 

vezes, poderia se confundir com a ideia de se afastar da arena pública. 

Apesar desse conteúdo doutrinário, essas ideias, aqui, serão tomadas como um 

discurso religioso que legitimava a ação missionária daquelas mulheres e daqueles 

homens que, “observados de perto”, apresentavam suas próprias leituras dos contex-

tos políticos, pensados em diálogo com seus direcionamentos teológicos, resultando 

em uma síntese aqui percebida a partir do conceito de representações, tal qual ex-

pressado por Roger Chartier, para quem “as representações são formas de ser, de 

estar, de pensar e de agir no mundo” (CHARTIER, 1990, p. 17).

Os anos iniciais

Os primeiros batistas a desembarcarem em Moçambique foram portugueses 

brancos que lá chegaram em 1950. Naquele contexto, pós Segunda Guerra Mun-

dial, o imperialismo europeu que, desde a partilha da África e do marco da Confe-

rência de Berlin (1884-1885), ocupou territórios africanos através de uma agressiva 

política colonialista, se dissolvia em meio às pressões internacionais e às resistências 

dos nacionalismos africanos, no bojo dos quais uma onda de emancipações nacionais 

originava as independências da maioria dos países daquele continente.

Na contracorrente desse processo é que as porções portuguesas da África se 

depararam com a política colonial lusitana, desenvolvida dentro da ditadura salaza-

rista que, considerada a mais longeva do século XX, resolvia enquadrar as colônias 
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africanas de Portugal dentro de um sistema de exploração, calcado no Estado Novo 

(1933-1974) que formalizava o aparato jurídico da presença e do domínio lusitano 

em seus territórios ultramarinos. 

As leis do Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçam-

bique e as Bases Orgânicas da Administração Colonial, foram efetivadas pelo regime 

ditatorial português no intuito de formalizar os princípios legais da colonização da 

África portuguesa. Segundo Thomaz (2002, p. 71), esses princípios legais adminis-

trativos “ganharão maior consistência com o Ato Colonial de 1930, posteriormente 

incorporado à constituição de 1933, no qual encontramos os alicerces do império 

colonial português contemporâneo, vigorando, pelo menos, até o início da década 

de 1960.”

A consequência desses alicerces era o domínio e a gerência do estado colonial 

sob diversos aspectos de uma vida social profundamente apartada entre brancos e 

negros, colonos e nativos. Para além do controle normativo daquelas sociedades, era 

necessário fincar raízes no solo africano através de uma cultura imperial, nacionalis-

ta, conservadora e patriótica capaz de civilizar as populações denominadas de indí-

genas. Segundo Castello, esse ideal não seria atingido através apenas das instituições 

de um estado forte e centralizador. 

Formalmente, o Estado continuou a assumir um papel protetor e pater-

nalista relativamente aos indígenas, nos domínios da saúde, educação 

elementar e assistência técnica e agrícola, mas o grosso da “missão civi-

lizadora” foi deixado à livre iniciativa e ao exemplo, não só dos colonos, 

mas também dos missionários. Através do Acordo Missionário com a 

Santa Sé (1940) e do Estatuto Missionário (1941), o Estado financiava 

as missões católicas e estas asseguravam a “educação do indígena” para 

os “valores da civilização” (trabalho, língua portuguesa, patriotismo e 

religião). (CASTELO, 2014, p. 512).

A religião com a tarefa de forjar uma cultura portuguesa em África não era, por-

tanto, a que se representava pelos batistas pioneiros que desembarcaram, em mea-
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dos do século XX, na cidade de Lourenço Marques. Essa missão civilizatória coube 

à igreja católica, única digna de reproduzir nas colônias os valores culturais mais 

profundos da metrópole. Assim, o governo português abriu as portas para um seleto 

grupo de cinco missionários batistas, metropolitanos, no momento em que as insti-

tuições católicas tinham o controle absoluto, por exemplo, do sistema de ensino que 

tinha a incumbência de moldar as populações locais, transformando-as em membros 

do império ultramarino, falantes da língua portuguesa, trabalhadores integrados ao 

sistema que os explorava, patriotas e católicos. 
Figura 1: Organizadores da Primeira Igreja Batista de Lourenço Marques. 

O Batista de Moçambique, nº 75/76, Lourenço Marques, março-abril de 1975, p. 1.

Eram, portanto, tempos de hegemonia da Igreja Católica que, desde a assi-

natura da concordata, em 1940, gozava de regalias e de protagonismo diante do 

regime salazarista português. Nesse momento e contexto é que os primeiros batistas 

adentraram em solo moçambicano. Os cinco fundadores da Primeira Igreja Batista 

de Lourenço Marques, lembrados, através de fotografias, vinte e cinco anos depois, 

nas páginas de O Jornal Batista de Moçambique, precisariam, de algum modo, cooperar 

ou, ao menos, não ameaçar a direção de um processo político levado a cabo pelo 

catolicismo português.
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Durante aquele período, as demais missões religiosas não católicas enfrentaram 

forte resistência dos bispos e padres que viam nas igrejas protestantes um grande pe-

rigo a ser neutralizado. De modo geral, foi um período de “forte repressão exercida 

contra outras denominações cristãs e diferentes credos ou formas religiosas” (CA-

BAÇO, 2010, p. 199). Estudos assinalam que, desde o final do século XIX, algumas 

dessas missões não católicas desenvolviam seus trabalhos, junto às populações locais, 

de um modo mais identificado e favorável às culturas africanas, das quais valores e 

idiomas eram mantidos e aproveitados enquanto estratégias de evangelismo e forma-

ção de lideranças.

Algumas dessas missões elaboraram instrumentos midiáticos de comunicação, 

escritos em línguas africanas, o que gerava identificações com as populações locais e 

contrariava os projetos coloniais de uma civilização falante da língua portuguesa em 

territórios luso-africanos. Segundo Silva,

Embora orientados para os interesses dos crentes e das Igrejas, os jor-

nais vernáculos publicavam notícias sobre a actualidade política da 

época. Tomando partido do facto de os Portugueses serem hostis às lín-

guas africanas e portanto na maior parte dos casos incapazes de com-

preender o verdadeiro sentido das mensagens transmitidas através dos 

artigos, os jornais publicaram análises sobre a situação política em Mo-

çambique e no mundo, defendendo muitas vezes posições políticas que 

jamais poderiam ter sido apresentadas em língua portuguesa, jogando 

assim um papel de intervenção social. (SILVA, 1998, p. 400). 

Para os batistas, desembarcar em Moçambique, naquele contexto, significava 

não repetir essa conduta indesejada das demais missões protestantes, e é bastante 

plausível pensar que o governo português jamais teria aberto as portas de qualquer 

de suas colônias àquele grupo, se não tivesse a certeza de que seriam discretos e 

cooperadores. 

Uma vez que lá estavam, aqueles missionários-colonos precisavam permanecer 

e fazer prosperar o trabalho religioso que executavam, sabendo que o papel regula-
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dor das normas e das relações sociais no ultramar era da Igreja Católica que, através 

de seus clérigos, intimidava e perseguia, não apenas as missões protestantes como 

diversos grupos religiosos não católicos.

Desafiar o governo e o catolicismo com um tipo de trabalho evangelístico que 

desconsiderasse as normas da sociedade colonial vigente poderia significar um coti-

diano mais difícil, onde a destruição de Bíblias, pressões físicas e psicológicas perpe-

tradas por padres ou bispos, poderiam fazer parte da vida daqueles batistas que, ao 

que parece, optaram pela discrição, pela cooperação e por uma inserção na socieda-

de colonial moçambicana, mais condizente e integrada ao plano político do regime 

salazarista que lhe modulava e acolhia. Essa postura conivente, aliás, é geralmente 

predominante em conclusões de estudos que tentem discutir aspectos políticos da 

história desse grupo religioso e, para Elizete da Silva, no que diz respeito às relações 

dos fiéis dessa denominação com temas políticos e sociais, 

As práticas políticas desenvolvidas pelos batistas, no geral, ficaram sem-

pre muito próximas do princípio da submissão à autoridade e da oração 

pelos que estão investidos de poder. Do ponto de vista batista, a oração 

era um instrumento eficaz, tratava-se de pedir a intervenção espiritual 

de Deus para abençoar os governantes e tocar em seus corações o sen-

timento de justiça (SILVA, 2011, p. 305).

Segundo as doutrinas batistas, que não necessariamente correspondem perfei-

tamente às práticas culturais dos sujeitos históricos que lhes confessavam, as auto-

ridades políticas foram instituídas por Deus e precisam ser respeitadas, ainda que, 

muitas vezes, injustas. A única possibilidade de desobediência civil, seriam os casos 

em que esses governantes estivessem impedindo a pregação do evangelho, o que não 

era o caso, uma vez que, apesar das hostilidades daquele mundo católico, o gover-

no português autorizou a chegada e a permanência daqueles primeiros batistas em 

Moçambique.
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Os anos sessenta

Na década seguinte, do outro lado do atlântico e de frente para o continente 

africano, estavam as missionárias e os missionários brasileiros que se formavam nas 

instituições de seu grupo religioso para, após um período de no mínimo quatro anos 

de preparação, se lançarem às suas missões de evangelizar as populações africanas. 

O momento de efervescência política incluía fatores como a guerra fria entre 

Estados Unidos e União Soviética, e a exigência de que todos os países do mundo 

buscassem um posicionamento político-ideológico que os alinhassem a um dos dois 

blocos. No Brasil, as variadas pressões dos seguimentos sociais, de direita e de esquer-

da, esquentavam o cenário pré-golpe civil-militar (1964). 

A sociedade civil se articulava e a atividade política podia ser medida através da 

atuação de grupos como a UNE (União Nacional dos Estudantes), a CNTI (Con-

federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria), as Ligas camponesas, o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), o PCdoB (Partido Comunista do Brasil), a JUC (Ju-

ventude Universitária, Católica) e a AP (Ação Popular), entre muitos outros, que, 

apesar das idiossincrasias e divergências, militavam à esquerda, por vezes apoiando a 

agenda de reformas de base do presidente João Goulart. 

Alinhados às forças de direita, os movimentos organizados não eram pequenos 

e podem ser representados por grupos da ala conservadora católica como a TFP 

(Tradição, Família, Propriedade), a UDN (União Democrática Nacional), represen-

tante dos interesses da burguesia industrial e do capital externo, além da ESG (Escola 

Superior de Guerra), que acabaram apoiando o golpe civil militar que destituiu o 

presidente João Goulart, naquele contexto de profunda polarização social. 

Apesar da complexidade do contexto político ou das discordâncias e oposições 

no interior desses dois blocos3, alguns autores pensam ser possível generalizar aque-

las forças sociais, assinalando que “de um lado estariam os trabalhadores urbanos e 

3 As diferentes abordagens historiográficas, de certo modo, podem apontar para uma primeira visão do que poderia ser essa 

complexidade diluída na polarização política do período. Sobre as correntes historiográficas e as controvérsias envolvendo aspectos 

do golpe civil militar de 1964, ver Carlos Fico (2004).
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rurais, os soldados, os estudantes; e de outro, os empresários, os militares, a igreja, 

etc” (TOLEDO, 2004, p. 35).

Em meio a esse cenário nacional complexo, polarizado e tenso, os batistas brasi-

leiros também se dividiram, ora apoiando um dos dois lados, ora equilibrando-se em 

uma corda bamba, segurando, ao centro desse processo, aqueles cristãos que pare-

ciam demonstrar falta de habilidade em realizar uma leitura política mais perspicaz 

do momento. Todavia, em um ponto, o povo batista era unânime: todos afirmavam 

que era preciso cumprir a missão da igreja. Entretanto, qual seria a missão da igreja? 

Salvar almas para Cristo ou lutar politicamente pela implantação de seu reino? 

Essa discussão foi levantada e mantida durante várias edições de O Jornal Batista 

em 1962, 1963 e 1964. Através da análise de alguns destes artigos, percebemos que 

os batistas brasileiros ou, pelo menos um grupo majoritário que se pronunciava como 

tal, apontavam para a conservação daquela sociedade, se deixando cativar pela ideia 

de uma futura intervenção militar, assim como a maioria das igrejas protestantes. 

Apesar disso, parte da liderança desta denominação se articulava em torno de 

um discurso bem mais engajado no que diz respeito à ação política da igreja, fazen-

do isso através de vozes mais contestadoras ou “progressistas”4. Alguns títulos desses 

textos podem oferecer indicações dos debates e da penetração das pautas sociais nos 

ambientes confessionais daquele grupo. A Ação Social Revolucionária; A Natureza Social 
do Evangelho; O cristianismo de Cristo e as relações econômicas; Alienação são apenas alguns 

exemplos dos títulos desses artigos que pareciam se reversar com outros de conteúdo 

contrário. 

Nesses textos publicados como réplicas, vários argumentos se aprofundavam em 

um debate que também contava com muitos defensores de um “afastamento santo” 

da igreja para com os embaraços políticos desse mundo. Os títulos de algumas dessas 

matérias demonstravam que, considerando a intenção de neutralidade e de distan-

4 Esse termo não é consensual, nem tampouco utilizado pelos sujeitos históricos, autores das fontes documentais. A opção por 

utilizá-lo ocorre em razão da dificuldade de substituí-lo por qualquer outro, uma vez que as opções existem, porém, podem ser tão 

ou mais problemáticas quanto. 
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ciamento das pautas políticas e sociais, os colunistas do jornal estavam muito bem 

informados e atentos. Como exemplos desses títulos textuais, podemos citar: A reforma 
que vale; Devemos temer o comunismo, mas devemos temer muito mais a democracia em podridão; 

entre outros. Em um desses artigos, intitulado Qual a missão das igrejas? Silas Falcão 

afirmava categoricamente que

A missão da igreja é evangelizar[...] é evidente, pois, que a missão da 

igreja é de cunho espiritual[...] Não é providenciar pão e roupa para os 

desvalidos da sociedade. Em todas as épocas da sociedade humana e 

em todos os lugares tem havido fome e nudez... a missão das igrejas de 

Cristo não é meter-se na política, nem trazer para seu seio ideologias 

políticas. (FALCÃO, 1964, p. 5)

Assim, enquanto os batistas portugueses conseguiam contar com a permissão do 

regime ditatorial salazarista para iniciar mais uma década de permanência em Mo-

çambique, no Brasil, essa confissão religiosa que se preparava para enviar seus mis-

sionários à algumas porções da África Portuguesa, vivia um ambiente político nada 

consensual entre os que escreviam para o seu principal veículo de comunicação.

Aqueles colunistas foram capazes de provocar um debate bastante acirrado e 

que poderia ter se prolongado, não fosse o aborto sofrido com o golpe militar que 

silenciou a polarização nas folhas de seu principal instrumento midiático. A partir 

de abril de 1964, o O Jornal Batista deixou de publicar tais artigos, simultaneamente 

ao crescimento do espaço oferecido a notícias sobre campanhas evangelísticas em 

território brasileiro. 

Nos anos seguintes, enquanto o golpe militar que muitos acreditavam não passar 

de uma breve intervenção, transformava-se em um longo período antidemocrático 

de vinte e um anos, as vozes contestatórias do jornal já não se expressavam. Naque-

le momento, pastores que representavam importantes lideranças batistas nacionais 

adquiriam bolsas do governo militar para realizarem “cursos de formação na Escola 

Superior de Guerra (ESG)” (CAVALCANTI, 2002, p. 228). Do outro lado do atlân-

tico, na porção do império ultramarino português virada para o índico, as lideranças 
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desse grupo religioso posavam em fotografias, ao lado de militares lusitanos, indican-

do que essas aproximações não se restringiam apenas ao contexto brasileiro. 

Figura 2: Estátua do descobridor da Ilha de Moçambique. 
Revista O Campo é o Mundo, 1968, nº 10, p. 14.

Além das fotografias, havia também textos da revista O Campo é o Mundo que afir-

mavam a existência de colaboração dos missionários com as autoridades coloniais 

portuguesas que lhes concediam a permanência em Moçambique, concomitante-

mente às perseguições, expulsões, torturas e assassinatos cometidos contra lideranças 

cristãs de outras denominações protestantes influentes na causa nacionalista moçam-

bicana. Em outros pontos dos territórios lusófonos africanos, há indícios de que essas 

relações próximas entre batistas e militares se repetissem no período do colonialismo 

tardio5.

Esses sinais de simpatia, e de um trânsito facilitado de missionários batistas por 

entre as instituições militares brasileiras e portuguesas, se acompanhavam de uma 

cultura política comum, onde alguns valores pareciam se encontrar na comunhão 

5  Vale mencionar que, sobre Angola, o número da Revista O Campo é o Mundo correspondente a outubro/dezembro de 1972, traz 

uma coluna especial destacando a biografia e as viagens missionárias de Firmino Chiffe, líder da juventude batista angolana que 

passava uma temporada no Rio de Janeiro. Ao relatar sua experiência de conversão ao protestantismo, mencionava-se o fato de 

Firmino ter entrado para o exército colonial português no final dos anos 60 e, ao ser reconhecido como protestante, ter passado 

a receber privilégios para a pregação do evangelho, gozando de simpatia especial dos militares. Ver Harley Moreira (2019, p. 134).
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existente entre os regimes militares e os institutos educacionais de formação missio-

nária. As (o) missionárias (o) brasileiras (o) formadas (o) nos seminários da denomina-

ção, nas décadas de sessenta e setenta, como o IBER, Instituto Batista de Educação 

Religiosa, localizado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, eram educadas em 

uma doutrina tradicional construída não apenas pelo currículo, mas pelas práticas 

culturais tecidas na rotina escolar dessas jovens que, sob rígida disciplina, acordavam 

às seis da manhã para cumprirem suas tarefas, intercaladas de rituais cívicos como 

o hasteamento da bandeira e o canto do hino nacional, diariamente às sete horas 

matinais.

Figura 3: Um grupo de jovens alunas do IBER. 
Revista O campo é o Mundo. 1967, nº7, p. 16.

Esses rituais cívicos simbolizavam valores como a disciplina (militar?) o patriotis-

mo, importantes não apenas para o regime militar brasileiro, como também para a 

ditadura salazarista portuguesa. Podemos tomá-los como representações que, como 

tais, estavam sempre em disputas umas com as outras na arena social e pública. 

Práticas culturais que representavam uma forma de ser e de se colocar socialmente. 

Assim, apesar da tentativa de expressar a suposta neutralidade política sugerida nas 

doutrinas religiosas deste grupo, a presença destes cristãos dentro da colônia por-

tuguesa em tela, a partir da década de cinquenta, obrigava-os a reagir ao contexto 

político da época, disputando espaços sociais, brechas e oportunidades oferecidas em 

uma arena pública dinâmica, onde as relações com os poderes governamentais se 
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transformavam naqueles agitados anos para o declinante colonialismo português e 

suas províncias ultramarinas.

Os anos setenta

Ao desembarcarem, portanto, em Moçambique, em 1971, o grupo missionário 

brasileiro carregava nas bagagens uma formação construída no ambiente de valores 

cívicos patrióticos dotado de várias identificações com a normatização da vida social 

daquela colônia portuguesa. Durante aquele período, as sociedades coloniais luso-

-africanas eram divididas formalmente em três categorias: além dos portugueses e 

outras minorias não africanas, havia a “população nativa, dividida entre assimilados 

e indígenas” (SILVA, 2012, p. 105). Os assimilados consistiam em africanos educa-

dos nas escolas católicas e falantes da língua portuguesa (além das línguas maternas), 

enquanto os indígenas não assimilados equivaliam aos africanos que não falavam 

português e que eram considerados não civilizados.

Essas segregações podem ser notadas no próprio planejamento urbano de Lou-

renço Marques. A então capital de Moçambique havia sido planejada, no século 

XIX, para desempenhar um papel cosmopolita no império português. Segundo Ana 

Tostões, desde 1887 havia um plano urbanístico para implementação, naquela cida-

de, que deveria ser moderna e pavimentada em sua malha “desenvolvida”, “civili-

zada” e entregue pelo governo português aos colonos oriundos da metrópole. Essa 

“cidade de cimento”, como era chamada, era margeada por uma via que demarcava 

a fronteira entre aquele território branco e o início da periferia habitada por diversas 

populações negras, conhecida como “caniço”. Segundo a autora, ainda hoje, a capi-

tal moçambicana que passou a ser chamada de Maputo em 1975, conserva em seu 

traçado aquela proposta colonial, constituindo-se em

um exemplo perfeito de um centro de expansão moderna constituído 

por um patrimônio moderno singular que aloja cerca de um terço da 

população enquanto a restante da população se distribui pela extensa 
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periferia, em construções de caráter informal que nem sempre dispõe 

de infraestruturas urbanas básicas (TOSTÕES, 2008, p. 84).

A igreja encontrada pelos missionários enviados pela junta de missões mundiais 

da Convenção Batista Brasileira, em Moçambique, era, portanto, uma igreja loca-

lizada na malha urbana da capital Lourenço Marques, afastada das regiões onde 

moravam as populações negras que representavam a imensa maioria do contingente 

populacional colonial.

Esses povos nativos eram o alvo dos missionários brasileiros que na década de 

mil novecentos e sessenta se preparavam para serem enviados à Moçambique, no 

entanto, lá chegando, foram direcionados à Primeira Igreja Batista, localizada na 

cidade de cimento e frequentada por brancos portugueses. A distância dessa cida-

de para a outra, o caniço, onde viviam as populações nativas, era grande e não se 

restringia a uma distância física, mas também simbólica. Naquele mundo colonial 

profundamente segregado, alguns missionários relatam que foram hospedados na 

casa de portugueses onde os negros, trabalhadores domésticos, eram impedidos de 

entrar pela porta da frente6. 

Considerações finais

Foi naquela sociedade colonial, normatizada pelo estado novo, em tempos 

de regimes ditatoriais no Brasil e em Portugal, que o grupo missionário brasilei-

ro adentrou, enxergando, ao lado, grupos nacionalistas armados que, desde 1964, 

marchavam rumo à independência de Moçambique. Do outro lado, constatavam 

uma sociedade branca, metropolitana, detentora do poder e de uma distância física 

e simbólica para com os negros. Voluntária ou involuntariamente, esse foi o lado em 

que permaneceram. 

6 A informação pode ser conferida em entrevista concedida pela ex-missionária Valnice Milhomens, oferecido ao programa Vejam Só, 

um programa evangélico de entrevistas que se encontra disponível, para ampla consulta, no seguinte endereço eletrônico: https://

www.youtube.com/watch?v=wikmZM6D0Cw. Acesso em 25/01/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=wikmZM6D0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=wikmZM6D0Cw
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Enquanto outros protestantes, abertamente ou clandestinamente favoráveis e 

cooperadores da libertação nacional, eram perseguidos pelas forças coloniais, os ba-

tistas, através de sua postura pragmática de cooperação com as autoridades repre-

sentantes do status quo, receberam vistos portugueses para permanecerem nos terri-

tórios ultramarinos. 

Nos últimos anos do colonialismo português, vale salientar que a aliança entre o 

governo e a igreja católica se fragilizou rapidamente, não sendo poucos os casos de 

missões e padres católicos que se insurgiam contra as atrocidades testemunhadas do 

exército colonial para com as populações locais. Essa guinada passou a ser seguida 

pela própria cúpula da Igreja Católica. Em 1970, a título de exemplo,

o papa João Paulo VI concedeu uma audiência formal aos líderes da 

FRELIMO, do MPLA e do PAICG, após o que conste teria afirmado: 

“Estamos do lado daqueles que sofrem. Somos a favor da paz, da liber-

dade e da independência nacional de todos os povos, em particular os 

povos africanos” (NEWITT, 1997, p. 459).

Segundo o mesmo autor, ao final do colonialismo tardio, a Igreja Católica esta-

va retirando completamente suas ordens em função de dificuldades com os padres 

burgos espanhóis que, segundo o mesmo, teriam ajudado a FRELIMO e denunciado 

os maus tratos dos soldados portugueses, prejudicando, assim, a imagem do regime 

colonial perante os amigos de Portugal no ocidente.

Diante desse cenário, onde outros grupos cristãos, católicos e protestantes (como 

os presbiterianos da missão suíça) que se posicionavam contra o colonialismo portu-

guês (cf. SILVA, 2013, p. 44), se manifestavam durante o tenso processo de indepen-

dência moçambicana, a documentação não revela nenhuma pálida insinuação dos 

grupos batistas em direção às bandeiras anticoloniais. A tônica das fontes era sempre 

a preocupação central em “ganhar almas para cristo”, tentando, ao máximo, evitar 

embaraços políticos e cooperando com as autoridades para que esse objetivo não 

fosse dificultado.
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Essa objetividade a serviço do oportunismo batista era o traço fundamental que 

desenhava os contornos da cultura política daquele grupo, e, a essa altura de nossa 

narrativa, talvez seja possível apontar para a resposta das perguntas que, inicialmen-

te, definiram os objetivos desse texto. Afinal, perceber que uma missão protestante 

teve autorização e contou com a conivência do regime colonial para adentrar e per-

manecer em Moçambique a partir de 1950, pode parecer intrigante quando tantas 

outras tinham suas atividades restringidas e vigiadas. No entanto, por detrás dessa 

primeira visão, havia a comunhão de valores culturais entre o colonialismo português 

e as práticas batistas. Ademais, é preciso considerar que qualquer missão religiosa, 

não católica, que se comunicasse em língua portuguesa, naquele contexto, coope-

rava, em algum nível, com o imperialismo cultural do Estado Novo e seu regime 

colonial.

Durante aqueles vinte e cinco anos iniciais de missionarismo batista, nas fontes 

documentais confessionais do seguimento religioso que estudamos, pouco se discutia 

sobre os temas políticos mais latentes da decadente África portuguesa e, se havia 

algum desconforto ético ou moral por parte daqueles visitantes, não foi forte o su-

ficiente a ponto de repetir as posturas contestatórias e incisivas dos padres burgos 

espanhóis ou dos protestantes presbiterianos, entre outros grupos religiosos.

Em um dos últimos sermões pregados por aqueles batistas portugueses auxilia-

dos por missionários brasileiros (a), às vésperas da independência de Moçambique e 

da expulsão que lhes seria imputada pelo governo nacionalista da frelimo, a auto-a-

valiação realizada pelo pastor Luís R. de Almeida que, nos primeiros meses de 1975, 

realizava um balanço das bodas de prata da Primeira Igreja Batista de Lourenço 

Marques, não poderia ser mais clara quando assumia que trabalharam

em silêncio, evitando choques com os adversários do evangelho. Para 

não precipitarmos acontecimentos e despoletarmos crises que nos se-

riam francamente prejudiciais, fomos avançando como soldados em 

campo minado, até chegarmos ao dia de hoje, cheios de esperança, mas 

não totalmente livres de temor (O BATISTA DE MOÇAMBIQUE, 

1975, p. 4).
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Nos bastidores da missão: 
produção de conhecimento e 
trânsito intelectual do padre 
Carlos Estermann na Província  
de Angola (1935-1970)

 
Josivaldo Pires de Oliveira7

A historiografia sobre as Missões religiosas em África tem evidenciado o quão 

diversas foram as experiências dos agentes da missionação em todo território africa-

no. Muitos religiosos não se limitavam apenas ao exercício do evangelho, se envol-

viam também com as questões de natureza política, cultural e social das sociedades 

nas quais mantinham ações missionárias. Na África portuguesa, por exemplo, regis-

traram-se inúmeros casos de missionários que se destacaram na vida intelectual e 

política das comunidades, nas quais respondiam junto às suas Congregações cristãs 

pelas ações de evangelização. Produziam conhecimento sobre as sociedades locais 

através de estudos linguísticos, botânicos, geográficos, históricos e antropológicos. 

Este foi o caso do Padre Carlos Estermann da Congregação do Espírito Santo, em 

Angola no contexto da administração colonial do Ultramar.

Nascido em Illfurth, no Alto Reno, região da Alsácia, na França em 1896, Car-

los Estermann, chegou a Angola em 1924 para atuar nas Missões católicas no Sul 

de Angola, onde ficou até seu falecimento em 1976. Sua experiência missionária em 

Angola foi marcada pelo vasto conhecimento etnográfico produzido por ele sobre as 

populações, majoritariamente Bantu, do Sul de Angola. O Padre Estermann acre-

7  Professor Adjunto do Colegiado de História da UNEB/Campus XIII - Itaberaba. Doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. 

Professor do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local da UNEB/Campus V - Santo Antônio de Jesus (PPGHIS/UNEB). 

Coordena o Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico (LEAFRO/UNEB-XIII). Tem experiência na área de História da África e 

do Brasil, com ênfase em História Social da Cultura. Professor convidado do Núcleo de Estudos de História da África Contemporânea 

da UNIFESP. Atualmente tem investigado experiências missionárias católicas em Angola.
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ditava que a “etnografia [era] uma ciência subsidiária do apostolado, que nenhum 

missionário digno deste nome pode ignorar” (ESTERMANN, 1941, p. 13). 

 Estermann acreditava na relevância dos estudos sobre costumes e formas cultu-

rais dos grupos a serem evangelizados e dedicou sua vida de missionário em Angola 

na investigação sobre os povos habitantes do Sul desta, então, província colonial do 

ultramar português. Iniciado estes estudos na segunda metade da década de 1920, 

não demorou muito o missionário etnólogo da Congregação do Espírito Santo já 

havia reunido um material etnógrafo significativo para amostra e cumprimento de 

seus propósitos evangelizadores e “civilizatório”, como queria a compreensão colo-

nialista. Os missionários acreditavam que a evangelização dos povos de África, tinha 

função civilizadora, ou seja, aculturação da sua condição indígena, portanto procu-

rando absolvê-los de suas práticas culturais e costumes tradicionais para aculturá-los 

às formas de vida ocidentais centro-européias. 

O Padre Estermann foi um personagem complexo da Angola colonial, pois se 

de um lado atuava com a crença cristã de que evangelizar representava levar a civi-

lização para as populações autóctones africanas, por outro se dedicou a compreen-

der estas populações através dos estudos etnográficos e se envolveu com o cotidiano 

destes povos despertando a atenção de vigília das autoridades coloniais. Algumas 

pistas apontam a preocupação que tinha com o missionário a Polícia Internacional 

de Defesa do Estado (PIDE).

Carlos Serrano atribui à obra de Estermann, não apenas o reconhecimento de 

investigação etnográfica, mas também relevância científica para a história de Ango-

la: “Discurso antropológico de um padre espiritano e sua importância para a ela-

boração de uma etno-história para Angola, apesar dos muitos estereótipos e julga-

mentos de valor do ponto de vista religioso” (SERRANO, 1991/1992, p. 33). Nessa 

perspectiva, investigar a experiência intelectual do Padre Carlos Estermann requer 

cautela por conta da complexidade que o mesmo representa do ponto de vista epis-

temológico ao tempo que demanda pesquisa, pois as relações estabelecidas por ele 

com as instituições científicas e culturais e com a própria comunidade intelectual 
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angolana ainda aguarda o interesse dos pesquisadores. Esta é a questão com a qual 

me ocupo aqui. 

Quando o Padre Carlos Estermann chegou a Angola, em 1924, não foi direta-

mente para a Missão da Huíla. Sua experiência teve início entre os Cuanhama nas 

Missões da Mupa e Omupanda, aonde começou sua missionação e, por conseguinte, 

suas observações etnográficas sobre os povos étnicos do Sul. Entretanto, foi na Mis-

são da Huíla, para onde fora transferido posteriormente, que Estermann se dedicou 

mais intensamente à etnografia, inicialmente entre o grupo étnico-linguístico Nhane-

ca-Humbe, do qual se tornou um dos maiores especialistas em matéria de etnologia. 

Seus conhecimentos sobre os Nhaneca-Humbe e mesmo sobre os Cuanhama 

suscitou um convite para uma expedição etnográfica por parte de Elmano Cunha e 

Costa, advogado que atuava em Moçâmedes e tinha interesse em fotografar os gru-

pos étnicos do Sul de Angola. Estermann aceitou ao convite e deu-se início então as 

viagens pelas terras do Sul de Angola. “Entre 1935 e 1938, Cunha e Costa fotografou 

o grosso da coleção, sendo acompanhado e orientado pelo padre Carlos Estermann, 

na vasta província da Huíla” (CASTELO e MATEUS, 2014, p. 89). A intenção de 

Elmano e sua parceria com Carlos Estermann era publicar um álbum com fotogra-

fias e textos bilíngues. Infelizmente e por razões que ainda se ignora, o álbum não 

foi publicado. Entretanto, a experiência etnográfica certamente foi de grande valia, 

pois exploraram regiões que Estermann não tinha planos para fazê-la (pelo menos 

naquele momento) se não fosse o referido convite. 

Essa expedição possibilitou inclusive conferências realizadas por Estermann 

com participação do próprio Elmano Cunha, a exemplo da ocorrida no mesmo ano 

de 1935 na Sociedade de Geografia de Lisboa e noticiada na edição de número 115º 

do Boletim Geral das Colônias, sob o título: “Uma sessão missionária na Sociedade de 

Geografia de Lisboa” (BOLETIM GERAL DAS COLÔNIAS, 1935, p. 112). No 

número seguinte deste mesmo Boletim seria publicado o trabalho intitulado: “Notas 

etnográficas sobre os indígenas do Distrito da Huila”, possivelmente resultado de 

alguma das palestras realizadas pelo missionário no âmbito das suas viagens etno-
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gráficas com Elmano Cunha e Costa (ESTERMANN, 1935). Este trabalho parecia 

atender o método etnográfico, inclusive na estrutura monográfica, que seria acom-

panhado pelos trabalhos publicados posteriormente. Estermann se dedicou em estu-

dar os povos Bantu (e um pequeno grupo de não Bantu: Bochimane) habitantes do 

Sul de Angola, situados mais precisamente ao Sudoeste da província, grupos estes 

definidos pelas classificações etno-linguística de Ambó, Nhaneca-Humbe e Herero, 

os quais viviam em sociedades de estruturas agropastoris (SILVA, 2013). 

O texto publicado por Estermann em 1935 foi estruturado com os seguintes 

itens: I – Emancipação e situação geográfica; II – Características somáticas; III – 

Cultura material; IV – Vida familiar; V – Vida religiosa; VI – Organização tribal e 

VII – Língua. A partir deste esquema, ele apresenta informações sobre as configu-

rações étnico-linguísticas e localização dos diferentes grupos, a produção de bens de 

consumo e entretenimento, as práticas de religiosidade, as formas de organização 

política e hierarquias sociais destas comunidades e, por fim, a estrutura e formação 

linguística (OLIVEIRA, 2018, p. 52). Este texto escrito em 30 páginas abordando as 

culturas e costumes dos Nhaneca-Humbe, Ambó, Herero e Bochimane, sintetizava o 

conteúdo de sua densa obra etnográfica que viria a ser publicada entre 1956 e 1961, 

com o apoio do governo português: 

Não teria sido possível realizar a ideia, há muito acarinhada, de dar à 

publicidade em forma de livros os resultados das minhas observações 

sem o auxílio financeiro da Junta de Investigações do Ultramar. O pri-

meiro despacho, autorizando um subsídio para o ano de 1952, foi dado 

pelo então Subsecretário de Estado do Ultramar, S. Ex.ª o Sr. Enge-

nheiro Trigo de Morais. O mesmo foi continuado para o 1º semestre do 

ano seguinte, graças a um despacho de S. Ex.ª o Ministro do Ultramar, 

Sr. Comandante Sarmento Rodrigues. Desde então, o subsídio tem sido 

pago pelo orçamento de Angola, mercê da intervenção de S. Ex.ª o Go-

vernador Geral, Capitão José A. da Silva Carvalho, que tem manifesta-

do grande interesse no prosseguimento destes estudos (ESTERMANN, 

1960, p. 12). 
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O subsídio foi autorizado desde 1952, mas foi apenas a partir de 1956 que o 

primeiro dos três densos volumes de sua Etnografia do Sudoeste de Angola seria publicado. 

Para tal, Estermann contou não apenas com a simpatia de algumas figuras influentes 

da administração colonial, inclusive o Governador Geral, mas principalmente pelo 

interesse que o Estado colonial tinha em seus estudos, quiçá para fins de políticas ad-

ministrativas do Ultramar na Província de Angola. O fato, é que os estudos etnográfi-

cos desenvolvidos pelo Padre Carlos Estermann o legitimaram como um importante 

intelectual das terras do Sul da mais cobiçada província do Ultramar português. O 

que possibilitou ao missionário da Congregação do Espírito Santo um importante 

trânsito entre as instituições científicas e culturais e relações com as comunidades 

intelectuais de Angola no período colonial. 

Em 1941 o consagrado Liceu Central Diogo Cão, localizado na então Sá da 

Bandeira, sede administrativa do distrito da Huíla, promoveu uma conferência do 

padre Carlos Estermann, na qual ele abordava sobre a importância dos estudos cien-

tíficos realizados pelos missionários da Congregação do Espírito Santo. Vale ressaltar 

que, neste período, o Liceu da Huíla, como também era conhecido, já desempenha-

va importante papel na formação intelectual de jovens angolanos, muitos dos quais 

ficariam conhecidos como ativistas anticolonialistas. 

Não tive, por enquanto, acesso a fontes que me permitisse entender qual a na-

tureza do evento para o qual o padre Carlos Estermann havia sido convidado para 

realizar a referida palestra. Entretanto, tive acesso ao conteúdo da sua exposição oral 

realizada no Liceu Diogo Cão naquele ano de 1941, pois a mesma fora publicada em 

edição do Boletim Geral das Colônias, periódico responsável pela divulgação da pro-

paganda colonial portuguesa (ESTERMANN, 1941, p. 3-15). Ao ser convidado pelo 

Liceu, Carlos Estermann preenchia os requisitos intelectuais exigidos e respeitados 

por aquela instituição, a qual parecia nutrir respeito e reconhecimento intelectual 

pelo padre investigador das culturas locais, pois fora outras vezes convidado a profe-

rir palestra no referido Liceu. 
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Se em 1941 sua palestra em um determinado evento do Liceu enfatizou a pro-

dução científica dos missionários espiritanos, destacando além de importantes nomes 

de padres investigadores das diferentes áreas científicas e enfatizando a pesquisa et-

nográfica, por entender a importância em os missionários compreenderem a história 

e as culturas dos grupos a serem evangelizados, por outro, ele voltou em outros mo-

mentos ao Liceu inclusive para tratar de resultados específicos de suas investigações 

sobre os grupos étnico-linguísticos habitantes daquela região. Este foi o caso de sua 

conferência sobre os Bochimanes, em evento realizado pelo Liceu em 1945 e noticia-

do em um periódico de divulgação das atividades da igreja católica em Angola, sob o 

título: “No Liceu Diogo Cão: uma palestra do senhor Padre Carlos Estermann sobre 

os Boximanes” (O APÓSTOLO, 1945, p. 3). 

A partir deste período, Carlos Estermann parece ter gozado de notoriedade 

científica em Sá da Bandeira de tal forma que não lhes faltavam homenagens por 

parte do município do distrito da Huíla, a exemplo da Solenidade ocorrida no Salão 

nobre da Câmara Municipal de Sá da Bandeira, em 1972 e publicado no Boletim da 

referida Câmara na edição deste mesmo ano, sob o título: “O que disse a imprensa: 

Sá da Bandeira prestou homenagem ao Padre Carlos Estermann” (BOLETIM DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ DA BANDEIRA, 1972, p. 93-95). Esta homena-

gem ocorrida já nos anos 1970, reconhecia os serviços prestados pelo missionário 

à sociedade de Sá da Bandeira, não apenas como um representante da igreja, mas 

também como um homem de ciência, experiente conhecedor da cultura e socieda-

de do distrito da Huíla. Foram inúmeras as conferências realizadas por Estermann 

no Salão nobre da Câmara Municipal de Sá da Bandeira, inclusive como parte da 

programação de importantes eventos promovidos pelo governo português. Em 1958, 

por exemplo, com o título de “A investigação etnográfica em Angola, no passado, 

no presente e vantagem da sua intensificação”, ele apresentou Conferência na 30ª 

Semana do Ultramar, evento realizado pela Sociedade de Geografia de Lisboa em 

parceria com o governo local de Sá da Bandeira, através dos Serviços Culturais da 

Câmara Municipal daquele município, em 27 de junho de 1958 (ESTERMANN, 

1958). 
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As notícias sobre o etnólogo missionário da Congregação do Espírito Santo, exí-

mio conhecedor das culturas Bantu de Angola, em especial dos povos do Sul, a saber: 

Herero, Ambó e Nhaneca (e o pequeno grupo dos Bochimane, povo não Bantu), não 

se restringiu à Sá da Bandeira, aonde ele respondia por estações missionárias e mes-

mo pela direção da importante Paróquia do Lubango. Estermann passou a circular 

por outros distritos da província portuguesa, a exemplo de Moçâmedes, Huambo e 

mesmo Luanda, capital da Província de Angola. 

Figura 4: Mapa de Angola. 
Destaque para Moçâmedes, Lubango/Sá da Bandeira, Huambo/Nova Lisboa e Luanda, principais cidades do 

roteiro de circulação do Padre Carlos Estermann. Mapa adaptado de RIBEIRO (1981). 

Em Huambo, no denominado município de Nova Lisboa, em 1949, ele foi 

aplaudido por uma esperada conferência: “A convite dos Serviços Culturais do Mu-

nicípio, o ilustre etnólogo Rev. Padre Sr. Carlos Estermann realizou nesta cidade 

uma interessante conferência em 15 de março de 1949” (BOLETIM CULTURAL 

DO HUAMBO, 1949, p. 15). Ao fim da conferência, os organizadores reconheciam 

no missionário espiritano, uma autoridade em estudos etnológicos, pois admitiam 
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que a conferência de Estermann foi uma “magnífica lição que a todos deu, com o 

seu vasto saber e profundo conhecimento das raças e tribos do Sul de Angola” (BO-

LETIM CULTURAL DO HUAMBO, 1949, p. 16). 

O reconhecimento da autoridade científica de Carlos Estermann por parte das 

instituições de fomento cultural e científico extrapolou os distritos do Sul, alcançando 

o importante Instituto de Investigação Científica de Angola (I.I.C.A.), sediado em 

Luanda, do qual ele se tornou membro-colaborador da Divisão de Etnologia e Etno-

grafia. Ressalte-se, neste sentido, a relação de Estermann com a equipe deste Insti-

tuto, pois em 1961, além de um Ciclo de Conferência realizada pelo missionário, foi 

organizada em uma sala do Palácio do Comércio, também em Luanda, uma “Ex-

posição Bibliográfica” em sua homenagem. Isto denota a inserção do missionário 

espiritano na vida intelectual e política de Angola no período em questão. Quanto 

ao ilustre convidado do Instituto de Investigações Científicas de Angola, registre-se: 

Outra iniciativa importante no domínio da Etnografia foi o Ciclo de 

Conferências do Padre Carlos Estermann, que se deslocou proposita-

damente a Luanda, a convite do Instituto de Angola para realizar três 

conferências no Palácio do Comércio, duas delas ilustradas com diapo-

sitivos [fotografias]. Assistência selecionada e numerosa premiou os va-

liosos trabalhos do distinto investigador (BOLETIM DO INSTITUTO 

DE ANGOLA, 1965, p. 149). 

 A citação acima evidencia o interesse do Instituto de Angola pelos trabalhos 

de investigação científica do Padre Carlos Estermann, assim como a expectativa do 

público para apreciar a conferência. Das três conferências agendadas, o editorial do 

Boletim do Instituto informa o título de duas delas, a saber: “Aspectos etnográficos 

do Sudoeste de Angola – os grupos Nhaneca-Humbe e Herero” e “O sentido da 

justiça como reflexo de alguns contos colhidos entre Bantu do Sudoeste de Angola” 

(BOLETIM DO INSTITUTO DE ANGOLA, 1965, p. 149). 

Estes trabalhos foram certamente extraídos da sua densa obra editada em 3 

volumes pela Junta de Investigação do Ultramar, pois o último volume foi publicado 
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exatamente no ano que Estermann realizou estas conferências no Instituto de An-

gola. Inclusive, a publicação desta obra vinha ocorrendo desde 1956, com recursos 

financiados pelo governo de Portugal e isto pode ter despertado no Instituto o in-

teresse pelo etnólogo espiritano, o convidando não apenas para estas conferências, 

mas também para compor seu quadro de especialistas colaboradores, neste caso da 

divisão de Etnologia e Etnografia.

O Instituto de Angola, ao realizar todos estes eventos durante o ano de 1961, 

não o fez desavisado dos conflitos anti-coloniais que se instalara naquele ano em 

Angola. Pois, desde o mês de fevereiro que a província se encontrava em tensão por 

conta das lutas pela libertação nacional. Quanto a isto, pode-se ler no Editorial do 

Boletim do Instituto de Angola daquele ano: 

A hora actual de Angola 

No dia 4 de Fevereiro do ano de 1961, iniciaram-se em Luanda os acon-

tecimentos que seriam o prólogo de uma acção mais vasta desenca-

deada no Norte de Angola em 15 de Março seguinte. Sob o signo da 

tragédia e do luto nasceu, portanto, o ano em curso. 

Marcou desde logo o Instituto de Angola a sua posição através de Tele-

gramas e moções aprovadas pela sua direção, repudiando a acção ter-

rorista levada a efeito com o sacrifício de numerosas vítimas de todas 

as raças e de todas as condições sociais (BOLETIM DO INSTITUTO 

DE ANGOLA, 1961, p. 147). 

A nota do Instituto me pareceu bastante cautelosa, sem tomar, explicitamente, 

partido entre os portugueses e militantes dos movimentos de libertação nacional de 

Angola, protagonistas do conflito. De um lado as forças do governo colonial, do outro 

os militantes do Movimento pela Libertação de Angola (MPLA) e Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA). O Editorial teve o cuidado de lamentar pelas “vítimas 

de todas as raças e de todas as condições sociais”. Ou seja, de ambos os lados. Como 

bem afirmou Justino Pinto de Andrade: “Daí que o ano de 1961 se tenha iniciado 
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com troar da metralha e o esgrimir de armas brancas (catanas, facas, machados), e se 

tenha regado o solo de Angola com o sangue de inocentes, de um lado e do outro” 

(ANDRADE, 2001, p. 7). A situação de conflito não impediu as atividades do Institu-

to, o qual neste ano de 1961, contou com as conferências do Padre Carlos Estermann 

e mesmo da exposição bibliográfica realizada em sua homenagem. 

As relações que o padre Estermann estabelecia com estas instituições culturais e 

científicas constituía na verdade uma rede de relações com a comunidade intelectual 

angolana, com intelectuais da administração colonial e da própria Congregação do 

Espírito Santo. Estermann se tornou a partir da década de 1940 uma importante 

referência nos estudos etnológicos das populações étnicas do Sul de Angola. Entre 

os espiritanos, ele era considerado um grande sábio da etnografia e por isto não lhes 

faltava convites para conferências em escolas missionárias e apresentação das publi-

cações científicas realizadas pelos missionários espiritanos. 

Figura 5: O padre Carlos Estermann 
(à direita de chapéu e batina) em companhia do fotógrafo Elmano Cunha e Costa – meados da década de 1930. 

Retirado de Castelo e Mateus (2014, p. 90).

Em 1969, um padre espiritano da missão de Cabinda publicou um interessante 

estudo sobre a cultura tradicional dos cabinda, especificamente sobre os textos de 

panela do povo Cabinda. Intitulado Filosofia tradicional dos Cabinda, o Padre José Mar-

tins Vaz, seu autor, convidou o padre Carlos Estermann para escrever o prefácio da 
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obra. Estermann não apenas aceitou o convite como escreveu um texto de natureza 

extremamente crítica do ponto de vista científico e reconhecendo a qualidade do 

estudo do Padre José Martins Vaz: “consideramos o presente estudo sobre a Filosofia 

Tradicional dos Cabindas com muito valor na limitada bibliografia etnográfica de 

Cabinda, e mesmo de Angola” (ESTERMANN, 1969, p. 19). 

O reconhecimento da autoridade intelectual de Estermann estava para além da 

comunidade missionária. Estermann participou ativamente da vida cultural de An-

gola, especialmente em Sá da Bandeira, cidade que adotou para viver. Sua participa-

ção da vida cultural da efervescente capital da Huíla no período colonial não deixa 

de ser lembrada por quem dela se recorda. Leonel Cosme, importante intelectual e 

agitador cultural da época faz questão de destacar o nome do Padre Carlos Ester-

mann entre as figuras históricas em suas reminiscências sobre Sá da Bandeira nas 

décadas de 1950 e 1960 (MATA, 2001, p. 136). Inclusive, I Encontro de Escritores 

Angolanos (1963), que teve Leonel Cosme como um dos organizadores, contou com 

a presença ilustre do Padre Carlos Estermann, como bem lembra Pires Laranjeira: 

Assistiram [ao I Encontro de Escritores Angolanos] alguns portugueses 

de renome, como Fernanda Botelho e Hernani Cidade, e investigadores 

com obra reconhecida, no âmbito da história, antropologia e etnologia, 

ligados à África, como Carlos Estermann, Antônio Brázio [também pa-

dre espiritano] e José Redinha, entre outros (LARANJEIRA, 1995, p. 

110). 

Estermann é elencado entre os renomados investigadores “ligados à África”. 

Possivelmente, Pires Laranjeira o vincularia ao campo da etnologia. Isto é o que 

menos importa, pois a obra do Padre Carlos Estermann interessa às três áreas cita-

das. O fato é que todos aqueles interessados em investigar as populações do Sul de 

Angola teria, quase que obrigatoriamente, de consultar os trabalhos do padre espiri-

tano. Com isto, Estermann influenciou do ponto de vista da etnografia, muitos dos 

importantes escritores angolanos. Ruy Duarte de Carvalho, por exemplo, ao abordar 

sobre o povo Kuvale, Herero do Sudoeste de Angola, afirma que Estermann era o 
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seu evidente especialista que não ficaria sem consultá-lo e que a leitura deveria ser de 

sua obra mais densa: “De Estermann interessa ler os três volumes da sua Etnografia 
Angolana, publicados em Lisboa pela Junta de Investigações do Ultramar nos anos 

1960 e 1961” (CARVALHO, 2000, p. 378). Acredito ainda que o escritor angolano 

que mais sofreu influência do padre Carlos Estermann e sua produção intelectual 

tenha sido Henrique Abranches.

Nascido em Portugal e naturalizado angolano por conta dos serviços prestados 

à nação em seu processo de independência, Henrique Abranches, consagrado in-

telectual angolano, não mede palavras para reconhecer a cumplicidade intelectual 

que nutria com o padre espiritano, inclusive se beneficiando dos saberes do velho 

etnólogo: “vigário pelas terras do Sul de Angola na época colonial, com quem o 

autor [ele] pôde estabelecer, na Huíla, durante alguns anos, laços de amizade e de 

franca comunicação científica” (ABRANCHES, 2004, p. 272). Abranches admite 

que a partir dessas conversas que estabelecia com o padre foi-se formando em sua 

cabeça “o corpo de uma filosofia Ambo e Nyaneka com muitas ideias, muitos fatos 

e inumeráveis exemplos” (ABRANCHES, 2004, p. 272). Abranches informa ainda 

que a atuação de Estermann como “o maior etnógrafo moderno de Angola “acabou 

sem grandes simpatias por parte da PIDE/DGS e do governo colonial”. Isto sugere 

que o padre espiritano, não desempenhava um mero papel de agente colonial na 

condição de missionário católico. Ele estabelecia relações com diferentes segmentos, 

inclusive com os intelectuais anticolonialistas, especialmente do núcleo do MPLA de 

Sá da Bandeira a exemplo do próprio Henrique Abranches e do citado jornalista e 

escritor Leonel Cosme. 

Os testemunhos que atestam a experiência intelectual (e, por conseguinte, po-

lítica) do Padre Carlos Estermann, na Angola colonial, são inúmeros. Assim, ler as 

fontes de forma estratégica, pode nos revelar o missionário espiritano para além da 

batina, nos bastidores da missão. Carlos Estermann foi considerado pelos seus pares 

(missionários, escritores, políticos, etc) um homem de ciência, como bem atestaram 

algumas das várias homenagens que os intelectuais locais lhes prestaram: “O Padre 
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Carlos Estermann merece lugar destacado entre os cientistas portugueses e france-

ses” (LIMA, 1972, p. 109-111); “Padre Carlos Estermann: uma vida ao serviço da 

igreja e da ciência” (PEREIRA, 1972, p. 275-289). A experiência do missionário 

espiritano Padre Carlos Estermann constitui um importante capítulo que não pode 

escapar dos compêndios de história social da cultura de Angola e, por conseguinte da 

experiência missionária cristã no Ultramar português. 

Referências bibliográficas

ABRANCHES, Henrique. A Konkhava de Feti. Luanda: Edições Maianga, 2004. 

ANDRADE, Justino Pinto de. Algumas reflexões sobre Angola antes e durante 1961. In: Angola: 
40 anos de guerra. Edição temática da Revista Encontros. Vila Nova de Gaia: Monteiro & Souza 
LTDA, 2001. 

CARVALHO, Ruy Duarte de. Vou lá visitar pastores: exploração epistolar de um percurso 
angolano em território Kuvale (1992-1997). Rio de Janeiro: Gryfus, 2000. 

CASTELO, Cláudia e MATEUS, Catarina. “Etnografia Angolana” (1935-1939): histórias da coleção 
fotográfica de Elmano Cunha e Costa. In: LOWNDES, Felipa Vicente (Org.). O império da visão: 
fotografia no contexto colonial português (1860-1960). Lisboa: Afrontamento, 2014. 

DULLEY, Iracema. Deus é feiticeiro: prática e disputa nas missões católicas em Angola colonial. São 
Paulo: Annablume, 2010. 

FIOROTTI, Silas André. “Conhecer para converter” ou algo mais? Leitura crítica das 
etnografias missionárias de Henri-Alexandre Junod e Carlos Estermann. Dissertação de mestrado em 
Ciência da Religião. São Bernardo dos Campos: UMESP, 2012. 

LARANJEIRA, Pires. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: Universidade 
Aberta, 1995. 

LIMA, Mesquitela. O Padre Carlos Estermann merece lugar destacado entre os cientistas portugueses 
e franceses. Boletim da Câmara Municipal de Sá da Bandeira, nº 33, jul/dez. 1972. 

MATA, Inocência. Literatura angolana: silêncios e falas de uma voz inquieta. Lisboa: Mar Além, 
2001, p. 136. 



42
 

OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Ciência e missionação no sul de Angola: o Boletim da Agência Geral 
das Colônias e as etnografias dos padres da Congregação do Espírito Santo. Cadernos de África 
Contemporânea, UNILAB, Vol. 1, n. 1, 2018. 

PEREIRA, Manuel Geraldes. Padre Carlos Estermann: uma vida ao serviço da igreja e da ciência. In: 
Portugal em África, vol. 29, nº 173, 1972. 

PEREIRA, Manuel Geraldes. Padre Carlos Estermann: uma vida ao serviço da igreja e da ciência. In: 
Portugal em África, vol. 29, nº 173, 1972. 

RIBEIRO, Orlando. A colonização de Angola e seu fracasso. Lisboa: Imprensa Nacional, 1981. 

SERRANO, Carlos. Angola: o discurso do colonialismo e a Antropologia aplicada. África: Revista 
do Centro de Estudos Africanos, USP, São Paulo, Vol. 14-15, nº 1, p. 15-36, 1991-1992. 

SILVA, Elisete Marques da. Impactos da ocupação colonial nas sociedades rurais do Sul de 
Angola. Lisboa: Centro de Estudos Africanos, 2013. 

Fontes

BOLETIM CULTURAL DO HUAMBO, Angola, nº 2, dez. 1949. 

BOLETIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ DA BANDEIRA, nº 33, jul/dez. de 1972. 

BOLETIM DO INSTITUTO DE ANGOLA, Luanda, nº 15, jan/dez. 1961. 

BOLETIM DO INSTITUTO DE ANGOLA, Luanda, nº 15, jan/dez. 1961. 

BOLETIM DO INSTITUTO DE ANGOLA, Luanda, nº 15, jan/dez. 1965. 

BOLETIM GERAL DAS COLÓNIAS, vol. XI, n.º 115 (1935). 

O APÓSTOLO, Ano X, nº 510, nov. 1945. 

ESTERMANN, Carlos. Etnografia do Sudoeste de Angola – Vol. 3: O Grupo étnico Herero. 
Lisboa: Ministério do Ultramar, 1961. 

ESTERMANN, Carlos. O sentido da justiça como reflexo de alguns contos colhidos entre Bantu do 
Sudoeste de Angola. Boletim do Instituto de Angola, Luanda, nº 15, jan/dez. 1961b. 



43
 

ESTERMANN, Carlos. A investigação etnográfica em Angola no passado, no presente e 
vantagem da sua intensificação. Sá da Bandeira: Serviços Culturais da Câmara Municipal de Sá 
da Bandeira/Gráfica da Huíla, 1958. 

ESTERMANN, Carlos. Contribuição dos missionários do Espírito Santo para a exploração científica 
do sul de Angola. Boletim Geral das Colônias, Porto, Ano XVII, n.º 196, p. 3-15, outubro de 1941, 
p. 13. 

ESTERMANN, Carlos. Contribuição dos missionários do Espírito Santo para a exploração científica 
do sul de Angola. Boletim Geral das Colônias, Porto, Ano XVII, n.º 196, p. 3-15, outubro de 1941. 

ESTERMANN, Carlos. Etnografia do Sudoeste de Angola - Vol. 1: Os povos não-bantos e o 
Grupo Étnico dos Ambós. 12ª edição. Lisboa: Ministério do Ultramar, 1960. 

ESTERMANN, Carlos. Etnografia do Sudoeste de Angola - Vol. 2: Grupo Étnico Nhaneca-
Humbe. Lisboa: Ministério do Ultramar, 1957; 

ESTERMANN, Carlos. Notas etnográficas sobre os povos indígenas do distrito da Huíla. Boletim 
Geral das Colônias, Lisboa, Ano 11, nº 116, 1935. 

ESTRMANN, Carlos. Prefácio. In: VAZ, José Martins. A filosofia tradicional dos Cabindas 
através dos seus textos de panelas: provérbios, advinhas, fábulas. Lisboa: Agência Geral do 
Ultramar, 1969. 



44
 

As fontes missionárias e a retórica 
da conversão nas narrativas sobre 
as bailadeiras da Índia portuguesa 
- séculos XVI e XVII

Jorge Lúzio Matos Silva8

Introdução 

Descritas como “bailadeiras”, mulheres que desenvolviam serviço litúrgico do 

canto, da dança e da dramaturgia, ou ainda trabalho devocional e atividades correla-

tas prestadas nas comunidades dos templos hindus na Índia portuguesa, compunham 

uma categoria histórica cujas principais características, entre atributos e funções ar-

tísticas e sociais, era também a mediação política através das relações paralelas com 

os administradores coloniais, missionários e comerciantes. Integravam-se entre os 

costumes religiosos e as sociabilidades nos contextos do colonialismo português e foi 

por este limitado ao papel de cortesãs. Os equívocos e os reducionismos presentes 

nos discursos e representações sobre as bailadeiras, tradicionalmente descritas como 

devadasis, ou servas de deus, construídos a partir de uma visão hegemônica e eurocên-

trica, instituíram estigmas e distorções sobre as bailadeiras, em cuja discussão obser-

vam-se novas problematizações e revisões historiográficas, a considerar releituras e 

8 Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / PUC-SP, mestrado em História pela mesma instituição 

e estágio doutoral na Universidade de Évora - Portugal (Bolsista CAPES Sanduíche). Com pós-graduação em Arte e Cultura Barroca 

(Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP / MG), atua na Formação de Professores e no Ensino de História com experiências de 

docência e coordenação em Licenciatura e Especializações Lato Sensu. Em sua produção, na área de Educação e Sociedade, encontram-

se trabalhos voltados ao Ensino na Perspectiva Decolonial e temáticas interdisciplinares através de pesquisas sobre as circulações de 

marfim (iconografias, cultura material e patrimônio histórico), Gêneros e Identidade (problematizações sobre a tradição Devadasi? 

bailadeiras, na Índia portuguesa), e Império Português na Índia. Possui formação em Teatro-Educação pela Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC / Ilhéus-BA) e Dança Clássica Indiana - estilo Odissi / DRT-SP, com atuações como pesquisador-intérprete em 

práticas educativas. Desenvolve projeto de Pós-doutorado interdisciplinar em História da Ásia, com trabalho em andamento na 

Universidade Federal de São Paulo, sobre Cultura e Representação. Membro do Laboratório de Interlocuções com a Ásia / LIA-

FFLCH USP / CNPq, do Laboratório de Estudos Orientais e Asiáticos? LEOA / UNIFESP CNPq e do Projeto Religiões e trajetórias das 

experiências missionárias em África: arquivos, acervos e pesquisas / UNIFESP CNPq, no qual realiza projeto de pesquisa sobre o 

Ensino de História em escolas missionárias de Moçambique.
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debates, que encontram nas fontes missionárias católicas documentos imprescindí-

veis para a ampliação de novas reflexões. 

Missionários e bailadeiras

O empreendimento colonial da Coroa portuguesa na Ásia foi fundamentalmen-

te composto por entidades religiosas que viabilizaram o Projeto de Conquista e Con-

versão das Almas. A preponderância do trabalho missionário das ordens religiosas 

teve como contraponto a atuação do Padroado Português, uma instituição criada 

no acordo entre o Reino de Portugal e a Igreja. Coube a Santa Sé, através das de-

terminações papais, delegar ao rei o funcionamento e o financiamento das ações 

religiosas nos espaços conquistados pela Coroa. Presente desde o início da Expansão 

de Portugal sobre os mares, teve uma história própria escrita por tensões, querelas e 

disputas dentro do Império, entre as ordens missionárias e a Propaganda Fide - um 

braço autônomo da Cúria romana também presente nas missões asiáticas, desde 

a sua extensão no Oriente, à crise asiática e à administração pombalina, até o seu 

ocaso, no século XX. 

Na política da aliança Estado e Religião, o Rei era o responsável pela edifica-

ção de igrejas, pela nomeação dos padres e bispos, pela promoção e transferências 

de prelados e missionários, sempre dependentes da aprovação do Papa. No século 

XVI, o Padroado, pela bula pontifícia Pro excellenti præeminentia, de Leão X, viu nascer 

a primeira diocese ultramarina, em Funchal, na Ilha da Madeira (1514). Em 1533, 

desmembrada do Funchal, o Papa Clemente VII instituiu a Diocese de São Tomé e 

Príncipe e a Diocese de Santiago de Cabo Verde, na costa africana ocidental. Em 25 

de fevereiro de 1551, Júlio III, através da bula Superspecula Militantis Ecclesiae, criou a 

diocese brasileira de São Salvador da Bahia. Na Ásia, a primeira catedral foi cons-

truída com a ereção da diocese de Goa, em 1534 pela bula Aequum reputmos, (FARIA; 

2013, p. 62) com a escolha do franciscano D. Frei João Afonso de Albuquerque como 

seu primeiro bispo, sucessor do secular Francisco de Melo, nomeado na criação da 

diocese goesa. 
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O episcopado de João de Albuquerque durou de 1538 a 1553. Em 1557, Goa 

foi elevada à arquidiocese, contexto em que foram criados dois novos bispados sufra-

gâneos ao arcebispado goês, em Cochim e Malaca. Sob a jurisdição arquidiocesana 

de Goa estavam subordinadas as possessões de Damão, Diu, Baçaim, Bombaim e 

costa do Canará, com igrejas construídas para o serviço do Padroado português. 

A Diocese de Cochim administrou o Malabar e o Ceilão, e da sua área foi criada a 

Diocese de São Tomé de Meliapor, na Costa do Coromandel, litoral leste do subcon-

tinente indiano, em 1606, que incorporou os cristãos do rito sírio-malabar, chamados 

“Cristãos de São Tomé”, presentes na Índia muitos séculos antes dos portugueses e, 

de acordo com a tradição oral e manuscritos apócrifos do Novo Testamento, com a 

sua origem atribuída à chegada no subcontinente do apóstolo São Tomé, no século 

II d. C. em seu trabalho de evangelização na fase inicial da história do cristianismo.

O historiador jesuíta Sebastião Gonçalves (1555{?}-1619)9 na sua obra sobre a 

história da Companhia de Jesus na Índia, o bispado (e, posteriormente, arcebispado 

de Goa), seus prelados, cenários políticos e episódios da missionação cristã, descreveu 

contextos da evangelização cujas narrativas apresentavam os hindus, suas religiosida-

des, seus templos e costumes. Referindo-se à aldeia de Taleigão, na parte ocidental da 

Ilha de Goa, sobre os “gentios” comentou que 

No tempo da sementeira a primeira terra que se começa de lavrar e 

no tempo da ceifa a primeira que se começa de segar, há a do gancar2 

principal de cada aldeia, e após elle semeão e segão os demais quan-

do querem. A mesma preeminência se costuma guardar quando, antes 

do inverno entrar, se cobrem as casas com ollas que sam os ramos das 

palmeiras, porque primeiro se cobre em cada aldea a casa do gancar 

principal e depois dos outros. Quando os bailadores e bailadeiras vão 

fazer festa em alguma das aldeas, primeiro vam festejar a casa do gan-

car principal, e quando são dous gancares iguaes na mesma honra, na 

9 De acordo com José Wicki, seu biógrafo, o religioso nasceu na Vila Ponte de Lima, ao norte de Portugal entre 1555 e 1557. Estudou 

em Évora, no Colégio da Companhia de Jesus, tendo trabalhado em Roma na Cúria Generalícia em 1583. Ordenado em 1588, atuou 

em Angra e nos Açores, mas em 1593 foi enviado à Índia onde permaneceu por vinte e cinco anos até a sua morte. Exerceu vários 

cargos nas missões da Índia portuguesa, onde acompanhou a divisão das províncias de Goa e do Malabar. Permaneceu em Goa 

desde 1602, entre a casa professa e a casa do noviciado, e a partir de 1604 dedicou-se à sua obra sobre a História da Companhia de 

Jesus no Oriente. Wicki apontou na produção de Sebastião Gonçalves várias cartas ânuas, textos atribuídos e anotações diversas.
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descriçam dos bailadores fica a eleição do gancar que quiserem festejar. 

Não tem o gancar obrigação de dar premio algum aos bailadores mas 

elle se deixa obrigar de sua nobreza e condição a fazer-lhes alguma 

mercê. (GONÇALVES, 1962, p. 17) 

No seu relato, Gonçalves retratou bailadeiras e bailadores, revelando que às 

mulheres dançarinas estavam ligados alguns homens que desempenhavam a prática 

de dança, neste caso, como entretenimento e celebração em festividades agrícolas, 

embora fosse atribuída às bailadeiras, tradicionalmente denominadas nas culturas 

hindus devadasis, ou servas de deus, as práticas do canto, da dança e da dramaturgia 

como ofício devocional e litúrgica. Numa outra citação, referentes às tradições hin-

dus nos templos de Salcete, assim escreveu: 

Avia muitos servidores dos pagodes: grous, que são os seus falsos sacer-

dotes, molheres solteiras, bailadeiras, bailadores, cantores, tabaqueiros, 

trombeteiros, jogues, joucis10 os que tem a seu cargo lançar flores ao 

pagode, pintores, carpinteiros, ferreiros, chocarreiros, domalis11, calis12, 

os que levão o pagode quando vai fora, alferes que leva a bandeira do 

pagode, os que fazem covas pera meter nas festas as ariqueiras, enra-

madores da porta do pagode, os que dormem nove noites no pagode, 

bandaris13, que tem a seu cargo o gado dos pagodes, escravos, joyas, 

alfayas, e os que lavão e dão de comer ao pagode. Todos estes minis-

tros do diabo tem certas moradias nas terras pertencentes aos pagodes. 

(GONÇALVES, 1962, p. 47) 

O uso do termo “pagode”, para Gonçalves, aplicou-se às divindades dos tem-

plos, embora outros autores o utilizem para também designar os espaços religio-

sos. “Os nomes dos pagodes são ordinariamente os mesmos que os dos gentios, assy 

como entre os christãos os santos são os que lhes dão nomes” (GONÇALVES, 1962, 

p. 48) Entretanto, em sua explanação Gonçalves destacou a classificação de funções 

10  Astrólogos

11  Floristas

12  Músicos de instrumentos de sopros

13  Tesoureiros
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e dos vários papeis exercidos pelos membros de uma comunidade, cujo templo in-

tegrava os mais diversos grupos sociais, onde incluíam-se bailadeiras e bailadores 

em sua condição de artistas. As informações apresentadas por Sebastião Gonçalves 

sobre a comunidade religiosa de Taleigão indicam tratar-se de um templo proemi-

nente, embora numericamente inferior se comparado ao templo descrito por Frei 

Paulo da Trindade, citado em sua obra “Conquista Espiritual do Oriente”14, em 

1630 (FARIA, 2011, p. 217). O missionário franciscano ao descrever o reino hindu 

de Bisnaga, o Vijayanagar, fronteiriço dos domínios portugueses, revelou que o Pa-

gode de Chelombarão, situado próximo ao Negapatão, na Costa oriental da penín-

sula, possuía “duas mil bailadeiras e dezassete carretas douradas, e mil e quinhentos 

brâmanes, e mil servidores, e cento e vinte casas de esmolas em que de contínuo há 

comer para os passageiros” (TRINDADE, 1968, p. 273). 

Assim como Sebastião Gonçalves, um outro historiador jesuíta cuja obra detém 

relevância nos estudos sobre as missões no Oriente é o autor de “Oriente Conquis-

tado a Jesus Cristo pelos padres da Companhia de Jesus da Província de Goa”, um 

clássico da literatura religiosa católica tanto para a Índia colonial quanto para toda a 

Ásia lusófona, escrito entre os finais do século XVII e princípios do XVIII, do religio-

so baiano Francisco de Sousa (1649-1712). Oriundo da Ilha de Itaparica, (ROMO, 

2011, p. 87) partiu de Salvador ainda adolescente, em seus quinze anos, no ano de 

1664, quando passou a residir em Portugal com a sua família. Ingressou no noviciado 

da Companhia de Jesus em 17 de janeiro, 1665, em Lisboa. 

Sob os cuidados do Pe. André Furtado, em 20 de abril de 1665, seguiu num 

grupo de vinte jovens missionários para Goa, onde desembarcou no ano seguinte 

para concluir o seu noviciado e estudos em Filosofia e Teologia no Colégio de S. 

Paulo. Foi professor de disciplinas de humanidades. Em 1673, já ordenado, veio a 

trabalhar em Goa, Salsete e Rachol, onde foi reitor. Ocupou o cargo de “Pai dos 

14 TRINDADE. Frei Paulo da. Conquista Espiritual do Oriente Em que se dá relação de algumas cousas mais notáveis que fizeram 

os Frades Menores da Santa Província de S. Tomé da índia Oriental em a pregação da fé e conversão dos infiéis, em mais de trinta 

reinos, do Cabo de Boa Esperança até às remotíssimas Ilhas do Japão. Notas do Frei Félix Lopes, O. F. M. III Parte. Lisboa: Centro de 

Estudos Historicos Ultramarinos. 1968.
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Cristãos” uma função religiosa de proteção, amparo e orientação des catecúmenos 

e neófitos. No ano de 1705, foi superior da Casa Professa de Goa, falecendo em 17 

de junho de 1712. Romo destacou sua “notável brasilidade” e consciência, mesmo 

geograficamente distante quando orgulhosamente citou o seu berço, a Bahia de Todos 
os Santos, Cabeça do Império Lusitano no mundo novo (ROMO, 2011, p. 89). Talentoso 

cronista, Sousa citou as bailadeiras da Índia conceituando-as em seu entendimento 

como erudito e religioso católico. 

E porque algum curioso póde perguntar, como havia tanto numero de 

pagodes em tão limitado paíz, se deve advertir que os pagodes deste 

Concaõ saõ húas pequenas ermidas de pouca fabrica com o idolo no 

meyo sobre hum altar, ou para melhor dizer, poyal de terra. Hum dos 

mais sumptuosos era consagrado a hua mulher chamada Malfàdevi, 

que se adorava no bayrro Marddol da Aldea de Vernâ, no qual se sus-

tentava hum grande numero de mulheres expostas à lascivia da plebe 

em obsequio da deosa, que foy outra tal como ellas. Bayladeyras se cha-

mão na Índia as mulherres publicas, que habitaõ nos pagodes; (SOUSA 

apud ALMEIDA, 1978, p. 833)

A descrição de Francisco de Sousa inferiu sobre os costumes da tradição das bai-

ladeiras e enfatizou a relação entre o culto à uma divindade feminina onde o canto e 

a dança estavam inseridos, e um papel social que evocava erotismo, este associado à 

prostituição, um dado para o qual Silva Rego também se ateve. 

O clérigo e historiador Antonio da Silva Rego (1905-1986), num trabalho pio-

neiro de organização das fontes religiosas referentes às missões no Oriente, publicou 

no ano de 1947, em Lisboa, a Documentação para a História das Missões do Padroado 
Português do Oriente: Índia, uma grande coletânea de documentos, em doze volumes, 

com registros dos séculos XV e XVI que descreveram e testemunharam o cotidiano 

social, político e cultural da Índia portuguesa. 

Das autoridades civis às eclesiásticas, do clero secular ao religioso, entre cen-

tenas de nomes, temas e contextos, as fontes possibilitaram o acesso ao trabalho 

missionário e às ações administrativas do Padroado. Somadas às fontes apresentadas 
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por Silva Rego a documentação da Companhia de Jesus, obras e textos traduzidos 

ou escritos pelos seus jesuítas, além das muitas outras dos frades franciscanos e do-

minicanos, reconstruíram um cenário onde as tradições e as religiosidades hindus 

foram frequentemente mencionadas com inúmeras referências às balhadeiras, uma 

outra forma de grafia para a figura homônima. No entanto, interpretações diversas 

com o predomínio do olhar cristão europeu trouxeram ambiguidades que indicaram 

a pluralidade das expressões e manifestações culturais indianas que foram impres-

sas às bailadeiras e bailadores. Sobre o templo de Salsete que Francisco de Sousa 

descreveu, a Carta Geral do Colégio de Goa, escrita pelo irmão Gomes Vaz em 12 

de dezembro de 1567, pode ter sido a sua fonte histórica, incluída na obra de Silva 

Rego. No decorrer do texto Vaz informou que 

(...) o pagode principal de todo o Salsete, a que os gentios tinhão gran-

de devação, dedicado a huma molher solteira, chamada Malsadevi, que 

adorão por Deos et in ejus obsequium mantinhão muitas molheres pubricas 

que ploravão a par dele, expostas gratis a todos os que com ellas querião 

peccar, em qual carta lhe pedia a madeira daquele paguode, e escreveo 

outra ao capitão, Diogo Fernaandez, em que lhe encomendava o nogo-

cio (REGO, 1958, p. 291).

A narrativa foi inferida como um indício de prostituição embora esta prática 

não esteja condicionada aos templos, como pode-se ler no Decreto 8 da Reforma-

ção dos Costumes dos Decretos e Determinações do Sagrado Concilio Provincial de 

Goa, de 1567/68: 

Pera obviar a muitos males que nestas partes se cometem, determinou 

o Concilio se limitassem lugares certos em que habitem os mouros, e 

gentios estrangeiros, e as mulheres publicas, e encarrega muito aos ve-

readores e officiaes da Camara ordenem como os decretos, em que isto 

se determinou, se dem a execução, ordenando os ditos lugares: e assy 

lhe encomenda constituão lugar separado, mais remoto da cidade, do 

que está a igreja de S. Lazaro, em que os lázaros estejão: e constituão 

alguma pessoa que tenha cuidado dos christãos da terra vadios, e que 

os faça trabalhar, e lhes ordene modo de vida (REGO, 1958, p. 385).
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Corroborando o texto, nas Constituições do Arcebispado de Goa, de 1568, no 

Título 31 (Dos pecados públicos, feiticeiros, agoureiros, blasfemos, perjuros, barrigueiros, alcovitei-
ros, onzeneiros, tafues & tavolagem, & do cuidado que os rectores teram sobre os ditos pecados), na 

Constituição IV (Que ninguém use de alcouce nem de officio de alcoviteiro) os templos e cultos 

hindus não se encontram entre os espaços públicos destinados ao meretrício, ao con-

trário, foram descritos locais específicos: 

Huma das pestes que infamam & destruem a republica com grande 

prejuízo das almas, he o officio de alcoviteiras, & casas que o demônio 

ordena pera ajuntamentos secretos deshonestos, que o de todo até agora 

pelas visitações não podemos extirpar. Aos quase males querendo ata-

lhar, mandamos que nenhuma pessoa de qualquer condição que seja 

consinta nem dee azo per si nem per outrem, que em sua casa aja alcou-

ce ainda que seja de escravos, sob a pena de dez pardaos pela primeira 

vez que for achada no tal pecado, & pola segunda em pena dobrada, 

& pola terceira em três dobrada, & fará penitençia pubrica, estando á 

missa em pee descalça com vella na mão em domingo. E assi defende-

mos que nenhuma pessoa tenha officio de alcoviteira sob a metade da 

dita pena. E assi que nenhuma pessoa tenha escrava em sua casa, nem 

fora dela nem a traga por fora a este ganho desonesto, sob pena de 

ficar a escrava forra, & de çinquo pardaos pola pela primeira vez, para 

quem o acusar & pola segunda em dobro. E o casado que ganhar com 

sua molher nesste trato desonesto, pola primeira vez pagará vinte par-

daos, pola segunda a mesma pena, & fará a dita penitençia pubrica; as 

quaes penas se alteraram conforme ao escândalo que do caso naçer, & 

as aplicamos pera obras pias & pera quem accusar os taes delinquentes. 

(REGO, 1958, p. 741)

Na documentação reunida por Silva-Rego as menções diretas às bailadeiras 

são encontradas na Carta do Irmão Baltasar Nunes (Cabo de Camorim, janeiro 

de 1551), e do mesmo autor, no mesmo ano, numa outra correspondência dirigin-

do-se aos seus confrades em Portugal. Do mesmo modo que Sebastião Gonçalves, 

Nunes reportou-se às dançarinas hindus no contexto de culto numa cerimônia de 

casamento. 
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Em estas partes, vi um pagode de gentiles, que era tan grande como 

hum Pueblo de trezentos vizinos, em médio del qual estava el ídolo 

principal, que tenia mas de dozientas figuras de demônios, al qual le lle-

vavan de comer cien balladeras com sus tanadores, y ponenle delante la 

comida, donde esta mentras le salle el babo18, porque dizen que com el 

se harta y mantiene; despues si la comen los Bramenes y las balladeras 

que son sus amigas. (REGO, s/d, p.7)

Adiante, relatando sobre suas experiências numa comunidade cristã localizada a 

cinquenta léguas da costa, ainda no Cabo de Camorim, ao sul, descreveu a geografia 

local, aspectos sociais da missão com cerca de vinte e tantas igreijas, além de um núcleo 

de muçulmanos e um grande templo, que em suas palavras lhe deixou muito confuso 
com ver tão grande cousa (REGO, s/d, p. 56). Após as descrições físicas da edificação 

hindu, relatou sobre uma atividade religiosa por ele presenciada. 

Quando dão de comer ao pagode, he dets maneira: taniem hum búzio, 

então se aiuntão todas as balhadeiras, que serão algumas cento e os 

taniedores, e levão de comer em grandes baçias muito limpas, e vão ta-

niendo e as balhadeiras balhando com o comer, e chegando ao pagode 

principal fazem a zumbaia, e lhe poem o comer diante atee que deixa 

de deitar o fumo, porque entretanto o fumo saie do comer esta diante e 

como cesa dizem que ya esta farto, que no fumo se mantem, e o comer 

comem-no os brâmanes e as balhadeiras que são suas amigas. Muitas 

moças, filhas de homens honrados e reis prometem sua virgindade ao 

pagode, e la tem huma certa cousa em que diante do pagode perdem a 

virgindade. (REGO, s/d, p. 57) 

As ambiguidades observadas denotam inferências que vão dos equívocos de tra-

dução cultural ao viés do moralismo europeu, num discurso de desqualificação do 

outro notado na obra do viajante Linschoten. 

Contemporâneo dos missionários do século XVI, o cronista holandês Jan Huy-

gen van Linschoten (1563-1611) esteve em Goa onde permaneceu durante o período 

de 1583 e 1588. Em seu convívio e cotidiano com navegadores e mercantes portu-

gueses, reuniu suas experiências e anotações sobre a Índia e suas culturas, em seus 
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aspectos geográficos, etnográficos, sociais, culturais e políticos. Em seu retorno à Eu-

ropa no ano de 1592, organizou todo o seu levantamento de vivências e informações 

que foram publicados e repercutidos rapidamente nos Países Baixos, num momento 

em que as elites locais se voltavam aos desejados mercados do Oriente, cujo acesso 

marítimo estava inaugurado pelas frotas portuguesas. A sua obra mais importante foi 

impressa em 1596, de ampla circulação no continente europeu, Voyage ofte Schipvaert 
van Jan Huygen Linschoten naar Ost ofte Portugaels Indien, que ficou conhecido como O 

Itinerário, um relato da sua vigem ao Estado da Índia, de Moçambique ao Extremo-

-Oriente, revelando muito do que até então era de conhecimento exclusivo dos por-

tugueses, um trabalho de literatura de viagens composto por descrições minuciosas 

ilustradas por trinta e seis gravuras e três mapas.

As abordagens feitas por Linschoten sobre as culturas autóctones encontrou ecos 

no manuscrito anônimo intitulado Primor e Honra da Vida Soldadesca no Estado da Índia, 

um texto do século XVII impresso em Lisboa pelo frade agostiniano Antonio Freire, 

que defende o ideal evangelizador e um exército forte, disciplinado e ordenado que combata os inimi-
gos da fé e imponha pelo primor das armas a honra dos Portugueses no Oriente. De teor moral, a 

escritura no capítulo III, primeira parte, elucidou o “barbarismo” dos infiéis: 

As balhadeiras, em que está toda a felicidade dos infieis destas partes 

são libertas de todas as tyranias e vituperios acima ditos; são molheres 

publicas que por dinheiro se não negão a ninguém, as quaes andão bem 

ataviadas e acompanhadas; chamão lhe balhadeiras, por que balhão, 

cantão, tangem, volteão, muito bem ao seu modo: não há festa, honra 

nem casamento em que ellas não achem regosigandoas com suas ha-

bilidades, ha muitas entre os Gentios dedicadas ao culto & serviço dos 

pagodes que lhes balhão, cantão, tangem, quando os Bramanes fingem 

que eles comem, dormem, ou estam co suas amigas. São alguas dellas 

ricas porque lhes dao muito nestas festas, principalmente Mouros; o 

que lhes da mais tem o povo por mais grandioso & ellas o louvao com 

palavras de lisonjaria: e sendo elles no dar civilismos, como adiante se 

verá, so com estas molheres são largos. O soldo que dao aos homens 

da guerra, posto que algum seja grande, assim lhes dao a despesa em 
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que o gastem, & comunmente passa a receita por ella e para os gastos 

que o metem, sempre os coitados andam individados & empenhados. 

(MENDES,2013, p. 91).

Ambos os textos denotam impressões pessoais dos autores que discursam sem 

um conhecimento prévio do funcionamento social, em análises que reproduziram o 

choque cultural. Não houve compreensão ou interação numa perspectiva de alteri-

dade, senão um criticismo baseado em traduções imprecisas ou incompletas. Con-

frade de Antonio Freire, o Frei Antonio de Gouveia, nascido em Beja (1575-1628) foi 

um dos missionários agostinianos que serviram em Goa e tornou-se célebre com o 

livro “A Jornada do Arcebispo de Goa Dom Frey Aleixo de Menezes Primaz da India 

Oriental, religioso da ordem de S. Agostinho: quando foy as serras do Malauar, & 

lugares em que morão os antigos christãos de S. Thome, & os tirou de muytos erros 

& heregias em que estalão”, publicado em Coimbra em 1606. 

Dom Aleixo de Menezes foi um dos mais proeminentes eclesiásticos de Goa. 

O Arcebispo chegou na Índia em 1595 quando já encontrou um ambiente de crises 

e desafios. Ainda assim destacou-se pela edificação do convento de Santa Mónica, 

construído para as religiosas professas e o recolhimento de Santa Maria Madalena 

destinado ao amparo feminino. Ficou conhecido por sua eloquência e suas práticas 

de caridade. Determinou a construção de igrejas e casas religiosas por todo o Estado 

da Índia e instituiu o 5° Sínodo Provincial de Goa que buscava uma reforma nos 

costumes e a promoção da fé cristã. Foi notável em suas visitas pastorais, e é da sua 

viagem à cristandade de São Tomé, com quem permaneceu em dezesseis dias contí-

nuos, que se marcou mais uma das contínuas tentativas de romanização dos cristãos 

do rito síro-caldaico e siro-malabar, de origens nestorianas, doutrina fundada por 

Nestório (381-451), Patriarca de Constantinopla, que nasceu a obra do Frei Antonio 

de Gouveia. No capítulo VI do Livro Terceyro, De como o Arcebispo partio de Goa e do 
que fez em Cananor, o escritor agostiniano referiu-se às bailadeiras no Malabar citando: 

Prohibio o Arcebispo com censura, que nenhü Christão da terra fosse 

ver certa feita, que se faz em dia limitado na Cidade de Garçopâ perto 
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de Onòr: Faz se hüa grande procissam, & acode a ella muita gente de 

todas as partes do Canará: na qual vay hum Pagode metido em certas 

charolas ricamente lauradas, o qual se põem em hú carro muyto con-

certado,em q o vão seruindo algüs Bramenes, & oft’erecendo lhe offer-

tas. Diante do carro vão muitas bailadeiras cantando, as quaes todas saõ 

molheres publicas, q ganhão em suas deshonestidades pera o Pagode , 

& das rendas delle se softentão, viuendo em casas ao redor delle, como 

em casa publica, & dellas andão fempre acópanhados os Pagodes gran-

des da India q tem rendas , & saõ como seruidoras suas, que com taes 

ministerios se récréa o Demonio em seus tratos, & de taes seruidoras 

solgua de andar rodeado. O carro té hüas rodas chapeadas de ferro, 

com hüas pontas agudas, que cortão como naualhas, e em quanto a 

procissam vay andando acodem muytos que vém offerecer suas vidas 

ao Pagode, & depois de se assentarem de joelhos , & fazerem sua reue-

rencia muy profunda se lanção no chão defronte do carro, & assim vay 

passando per cima delles, & os vay espedaçando, aos quaes elles tém por 

santos, com o nòs aos martyres (...)15 

Considerações finais 

Em comum, na retórica da conversão dos missionários e nos textos produzidos 

por europeus em sua perspectiva cristã, prevaleceu o etnocentrismo que permeou o 

colonialismo português, através da superioridade da religião cristã, que encontrou no 

Império o seu principal propagador. A imposição da fé católica, a submissão ao Rei 

e ao Papa e a condenação dos cultos pagãos foi a mensagem que conduziu a missio-

nação, numa política de demonização das práticas religiosas dos povos subjugados. 

Em algumas interpretações autores e cronistas, na estratégia de uma alterida-

de para fins de uma eficiente conversão, através da tradução cultural, observaram 

as bailadeiras e os cultos hindus, por vezes isentos do criticismo etnocêntrico e em 

busca do que hoje enquadra-se como etnologia histórica. Outrossim, a metodologia 

do relativismo cultural e a etnohistoriografia contribuem para releituras das fontes 

15 Disponível em BN Digital http://purl.pt/17493/3/#/0, folha 127, acesso em 14.03.2020, às 22h40.
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coloniais portuguesas que narraram o modus vivendi e o modus operandi das dançarinas e 

dos dançarinos hindus, considerando os conceitos próprios dos grupos analisados em 

seus núcleos de origem, a isenção de julgamento e o reconhecimento da diversidade 

em seus múltiplos aspectos.

Claro está que a classificação de culturas dispostas numa hierarquização, con-

sistiu num mecanismo colonial de justificativa de domínio e controle. O fato de que 

as distinções dos sistemas culturais não cederam às equivalências não significa di-

zer que estas não existiram, ao contrário, os cronistas viram nas comparações um 

modo de compreender a diversidade, embora estivessem a serviço do poder político 

imperialista. A História Cultural (Huizinga; 1992; Burckhardt: 1991; Burke: 2008; 

Ginzburg: 1989), no exercício de uma antropologia histórica ou na escrita da mi-

cro-história, contribuiu para que este debate em suas práticas historiográficas possa, 

no diálogo com as fontes, recuperar nos documentos e na subjetividade dos textos a 

reinterpretação de padrões socioculturais, seus signos e sujeitos, a desconstrução do 

modelo empírico colonial e hegemônico para a produção de um conhecimento, em 

diálogo com um passado colonial, em perspectivas contra-hegemônicas e que obser-

ve o papel da Memória e da Ancestralidade e, sobretudo, no desafio permanente de 

superação das visões orientalistas. 
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Missionários Espiritanos em 
Angola: 1960- 2000

Lúcia Helena Oliveira Silva16

Mírian Cristina de Moura Garrido17

Este texto traz os primeiros resultados de um estudo sobre o trabalho dos Mis-

sionários Espiritados em Angola. Entendendo que o contato entre europeus e povos 

africanos foi um longo processo que envolveu conflitos e mediações culturais e ma-

teriais, busca-se compreender as relações entre missionários e populações de Angola 

no período de 1960 a 2000 que corresponde ao período pré-independência passan-

do pela independência, experiência socialista e o término da guerra analisada pelas 

narrativas dos missionários. As experiências missionárias foram por um longo tempo, 

fonte para a história do processo evangelizador europeu em outros continentes. 

Contudo, desde meados dos anos 1970, elas têm se tornado objeto de pesquisa 

de etnógrafos e antropólogos que passaram a estudá-las de maneira crítica. Sob novo 

viés teórico-metodológico, estes estudiosos passaram a ver as fontes como possibi-

lidade de entender esta interação como um processo dialético nos lugares onde a 

16 Lúcia Helena Oliveira Silva fez História pela PUC- Campinas, mestrado em História da Educação sobre o processo de emancipação 

de mulheres escravas e o doutorado em História com um estudo sobre migração de libertos no período pós-abolição, ambos pela 

Universidade Estadual de Campinas. Realizou pós-doutorado na New York University sobre associativismo afro-brasileiro e afro-

americano nas primeiras décadas do século XX. É professora da Universidade Estadual Paulista- câmpus Assis. Participa do NUPE 

Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp sendo coordenadora local. Foi participante do Conselho da Comunidade Negra 

do Estado de São Paulo 2013-2016. É membro do CITCEM Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» da 

Universidade do Porto. Suas áreas de interesse são História da África, Escravidão e Pós-emancipação, Diáspora Atlântica, Ensino de 

História e Gênero. Coordenou o Programa de Pós Graduação em História da Faculdade de Letras e Ciências de Assis de maio 2013 a 

maio de 2017. É bolsista produtividade nível 2.

17 Pós-doutoranda em História pela Universidade Federal de São Paulo, desenvolvendo pesquisa sobre as memórias da 

independência moçambicana. Doutora em História pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, mestre em História 

pela mesma instituição. A pesquisadora usufruiu de quatro meses de Estágio de Pesquisa na Universidade de Pittsburgh (Estados 

Unidos), cujo projeto está relacionado às trajetórias de afrodescendentes no Brasil e nos Estados Unidos. Realizou, também, Pesquisa 

de Campo em Maputo (Moçambique). Tese, Estágio no Exterior, Trabalho de Campo e Dissertação desenvolvidos com apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Participa do grupo de estudos da Unifesp “Religiões e trajetórias 

das experiências missionárias em África: arquivos, acervos e pesquisas” (registrado no Cnpq), eleita vice-coordenadora do Grupo 

de Trabalho de História da África (ANPUH-SP), biênio 2018-2020. Atua principalmente nos seguintes temas: afrodescendentes, 

identidade, movimento negro, políticas públicas, escritas de si, livro didático, pós-abolição, história e cultura afro-brasileira, e 

Moçambique. (No. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0995-0489)
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ação missionária foi desenvolvida. Este processo denominado transculturação por 

Fernando Ortiz (1940) foi entendido como a transição de uma cultura para outra 

onde ocorria a perda ou o desligamento parcial da cultura precedente. O contato 

entre os diferentes grupos era como os processos de mediação que derivaram e o 

espaço simbólico do embate entre culturas e não apenas testemunhos de conversão. 

Assim as ações missionárias compreenderam um sem número de atividades e trocas 

narradas pelos religiosos e constituem fontes primordiais para se compreender o uni-

verso construído entre africanos e europeus. 

As fontes recuperam as narrativas sobre a África pré-colonial, colonial e pós-

-colonial e os diversos modelos missionários que atuaram nos territórios desse conti-

nente. Essa rica vivência abrangeu a formação de instituições clericais e laicas, mas 

também uma forte influência sobre os dois grupos formados por diferentes culturas, 

tanto europeias quanto africanas. Este processo entre grupos tão distintos com euro-

peus e africanos implicou também uma forma de conversão por parte dos europeus 

que se dirigiam à África, uma vez que para uma melhor aceitação por parte dos 

povos nativos era preciso integrar-se aos costumes locais. Para John Thornton (2004) 

esta relação levou ao surgimento do que ele chamou de “catolicismo africano” e seus 

diversos entendimentos entre os diferentes grupos étnicos que tentaremos deslindar 

em nossa investigação sobre o cotidiano das missões ligadas a ordem da congregação 

missionária portuguesa dos Espiritamos.

A presença missionária em África iniciou desde o processo de expansão portu-

guês, apoiada por um conjunto de documentos pontifícios como as Bulas Romanos 
(1455) e Inter Coetera (1456), sendo que ambas asseguravam aos reis autoridade reli-

giosa para criar igrejas e mosteiros e enviar missionários aos territórios ultramarinos. 

Segundo Tony Neves (2007) quando as caravelas de Diogo Cão chegaram à foz do 

Zaire em 1482, eles voltaram para Portugal com quatro habitantes da região. Lá 

estas pessoas teriam sido batizadas e educadas na fé católica. Muito provavelmente 

estes seriam os primeiros passos do processo missionário em Angola. As missões reli-
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giosas aconteceram paralelamente ao período da exploração comercial e, a partir do 

século XVII intensificado pela conversão dos reinos da região do Congo. 

É preciso considerar que a à Igreja Católica romana procurava mudar os princí-

pios de conduta por ser muito criticada no século XVI, pelas profundas críticas lute-

ranas. Diante de tal situação, Vivien Ishaq (2003) explica que o papa Paulo III con-

vocou o Concílio de Trento (1543-1563) e aprovou a criação da Ordem dos jesuítas. 

Ela acrescenta que dentro destas novas orientações Portugal tornou-se uma nação 

missionária” devido a liderança nas grandes navegações. Os reis posicionaram-se em 

defesa e expansão do catolicismo, tanto na metrópole como nos domínios coloniais 

(ISHAQ, 2003, p. 158). 

A vivência entre europeus e africanos implicou em uma relação de alteridades 

e em uma forma de conversão por parte dos europeus que se dirigiam à África, 

uma vez que para uma melhor aceitação por parte dos povos nativos era preciso 

integrar-se aos costumes locais. Esse longo processo de negociação foi transcrito nas 

narrativas missionárias aconteceu em meio ao diversas dinâmicas pois o continente 

africano passou a ser cada vez mais a ser explorado por relações comerciais. Estas 

relações incluíam o tráfico de pessoas do continente para as Américas na condição 

de escravizados. A título de exemplo temos o trabalho de Constança Seita (2015) que 

estuda a história de António Francisco Ferreira da Silva Porto, mais conhecido por 

Silva Porto (1839-1890), um explorador português que viveu entre os ovimbundu e 

foi grande comerciante traficando pessoas escravizadas na região de Angola. 

Hugo Dores explica que a presença e a política missionária no século XIX fa-

ziam parte de um processo amplo que teve a participação de diversos grupos como 

as sociedades missionárias protestantes, os governos imperiais (nas metrópoles e nas 

colónias) e a Santa Sé. As missões tornaram-se um fenômeno transnacional e cami-

nhavam paralelo aos processos de expansão e consolidação dos Estados imperiais 

(DORES, 2014, p. 2). Mesmo em África, os religiosos estavam em intensa interven-

ção nos espaços locais e tinham como objetivo maior a missão de evangelização dos 

não-cristãos. Dores afirma que todos os impérios coloniais europeus contemporâ-
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neos que tinham interesses em África fizeram uso da política missionária. Muitas das 

missões procuraram enfatizar o nacionalismo para fundamentar a soberania e da 

subordinação das populações locais. 

No período delimitado por nossa investigação, o último quartel do século XX 

buscamos analisar as ações de missionários espiritanos no processo de evangelização 

após o longo domínio colonial. A presença de uma ordem religiosa francesa em solo 

de domínio português deve ser compreendida dentro das dinâmicas transnacionais 

do período de invasão a África. A Congregação de Missionários do Espírito San-

to começou suas atividades em Portugal começou com padres franceses que foram 

atuar em Angola, chegando em 1866 na região de Ambriz norte de Angola, pouco 

antes da Igreja Católica instalar um seminário em 1861. O trabalho desta Con-

gregação missionária foi fundamental sendo reconhecido mesmo por religiosos não 

católicos como afirma Antônio Neves citando o pastor Lawrence Henderson (2011).

É preciso considerar que a região de Angola sofreu os efeitos do tráfico com o 

uso de seu litoral e que estas atividades eram o ponto forte da economia. Durante o 

período colonial, a produção de alimentos que excedia o autoconsumo era orientada 

para o tráfico de escravos destinados basicamente ao Brasil e para a exportação de 

marfim. Com a abolição do tráfico efetivada na década de 1850, a região deixou de 

ter importância econômica para Portugal.ao analisara política missionária e o novo 

imperialismo 

Com o advento do neocolonialismo delimitado a partir da Conferência de Ber-

lim (1884-85), a presença de outras nações europeias começou a ser presente na 

região. Portugal estabeleceu uma política de ocupação mais efetiva. A ideia era for-

talecer o domínio português diante da presença e interesse de outras nações. Assim a 

atuação religiosa nestas terras foi vista com bons olhos pela administração portugue-

sa pois ajudaria reforçar a identidade lusitana e construir bases mais sólidas locais. 

Embora muitos grupos de missionários defendam que a ideia de que não estavam 

submetidos às políticas imperiais e, até por vezes se opunham as elas, os religiosos fa-
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ziam parte de seu contexto, isto é, eles partilhavam os mesmos valores que os demais 

participantes do processo de ocupação.

Também deve-se considerar que o processo de missionação baseou-se nas con-

venções internacionais que serão recorrentes na elaboração das políticas missioná-

rias do país como os Actos Gerais de Berlim (1885), de Bruxelas (1890) e o Tratado 

Luso-Britânico (1891).

Religiões tradicionais africanas

Ao chegarem em Angola ou no Congo, os missionários encontraram sociedades 

que tinham sistemas de crenças próprios que tinham muitas diferenças do mundo 

cristão ocidental trazido pelos católicos e protestantes. Segundo Kofi Opuku (2010) a 

concepção de divindade e o mundo espiritual incluía a admissão do sobrenatural, do 

universo e dos seres humanos em complemento com a natureza de Deus. Seu nome 

podia mudar de uma região para outra, mas o entendimento do divino era similar 

como uma natureza essencialmente em forma de espírito. Nas religiões pré-coloniais 

Deus era o criador e o pilar do mundo sem imagens. Ele governava a vida e a mor-

te, recompensava, mas também castigava quando os homens agiam mal. A grande 

divindade se envolvia nos negócios dos homens, sustentando a criação e defenden-

do os seres humanos sendo transcendente e imanente. Também haviam os espíritos 

ancestrais, os espíritos bons e os maus além dos deuses com características bastante 

humanas. Era neste mundo que os padres deveriam adentrar e entender para conse-

guir serem ouvidos e respeitados. 

José Kaindangongo (2011) estudando os Umbundu nos dá um exemplo das vá-

rias formas de culturais onde inseriam as crenças religiosas. Na região central e sul 

de Angola o povo Umbundu tinha a religião como um dos elos fundamentais pois 

ela era a ligação deles com Deus vivenciando sua presença cotidianamente. Esta liga-

ção com o divino também se se estendia aos antepassados. Para os Umbundu havia 

um deus e dois mundos (visível e invisível). Estes dois mundos estão tão ligados que 

formam uma única e mesma comunidade de intercâmbio e partilha. Para este povo, 
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o mal não vem de Deus, mas do desrespeito e abuso da liberdade humana. Ele tam-

bém vem da da influência de antepassados maus. Neste sentido, a magia surge como 

intercâmbio de forças-mundo visível e invisível como defesa (KAINDANGONGO, 

2011, p. 32-33). 

Também entre os bantu na região norte de Angola Deus é criador, protetor, 

próximo e único. Para se comunicar com ele há os antepassados que fazem a me-

diação entre Deus e os homens. Os antepassados por não terem os limites da forma 

humana, já são espirítos, vêm com outros olhos. Portanto, podemos confiar em tudo 

o que eles nos comunicam, como sendo realidade suprema e nunca enganadores” 

(SETILOANE, 1992). 

Em estudo Washington Nascimento (2017) investigou as concepções do univer-

so mítico banto a partir da análise da obra do escritor angolano Wanyenga Xitu ou 

Agostinho André Mendes de Carvalho “Vozes na sanzala” de 1976. Centrando-se 

nos povos de língua kimbundu, o escritor angolano analisa o desrespeito as práticas 

rituais em um momento de presença de missões religiosas estrangeiras e dos portu-

gueses. Nascimento observa que o escritor registra que mesmo com a presença mais 

ostensiva de estrangeiros, alguns costumes conseguem permanecer dentro do espaço 

doméstico e religioso certamente parte do processo de resistência. Também observa 

que a história contada é em parte também biográfica e que resulta da recolha de 

histórias trazidas pela oralidade. Ao recuperar o mundo em transição dos costumes 

kimbundu para o mundo trazido pelos estrangeiros e que ele próprio era alguém que 

vivia estes dois mundos e também a história das práticas religiosas e o respeito ao 

sagrado entre o grupo. Nascimento vê na obra de Xitu, um processo de acomodação 

ente os dois mundos que resultou em um processo de hibridismo cultural diante da 

configuração do colonialismo naquelas terras.

Missionários espiritanos

A primeira evangelização foi feita em mão única na região do Congo onde o 

europeu catequizou o nativo sem reciprocidade, ao menos com a grande maioria, 
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voltando-se para as grandes autoridades. Eles (religiosos) partiam do pressuposto de 

que a verdade religiosa estava toda do lado do europeu e o erro do lado do outro. 

Neste sentido, a religião do outro foi considerada como paganismo. Os conquistado-

res portugueses movidos por outras concepções implantadas pelos padres da igreja, 

arrasaram os outros povos. Infelizmente a conquista militar foi acompanhada pela 

conquista espiritual. 

A África foi o berço do cristianismo missionário, porém a história da Igreja em 

Angola só surge a partir do século XV com o processo de ocupação e colonização 

dessas terras pelos portugueses. Desse modo, a Igreja cristã em Angola em seu iní-

cio, esteve associada ao sistema colonial forçou todos em África a aderirem à sua 

doutrina. Neste processo muitos angolanos que não aceitaram a conversão forçada 

morreram. O cristianismo foi um instrumento político que facilitou a colonização. 

Os portugueses estavam certos que sua missão de converter “bárbaros e selvagens” 

era divina.

Para Kaindangongo (2011) esta primeira forma de evangelização fracassou por-

que não considerou a cultura, a linguagem, a sabedoria, a história dos povos autóc-

tones. Ele defende que no século XIX e XX o sucesso dos processos missionários se 

deu em boa parte pelo processo de evangelização inculturada. Esta forma de evan-

gelização é um processo ativo de aprendizado da mensagem evangélica, a partir de 

dentro da própria cultura que a recebe.

Não iremos aqui neste texto nos aprofundar na história da Congregação dos 

Missionários do Espírito Santo, porém se faz necessário entender a presença destes 

religiosos na África no período que antecedeu o segundo período colonial em África.

Dulley (2008) afirma que até o início do século XX, os portugueses estavam pre-

sentes nos territórios costeiros realizando o tráfico de escravizados e de mercadorias 

como o marfim. Estes produtos eram procedentes de áreas do interior e tentativas 

de penetração sem grande êxito eram feitas eventualmente. A autora também pon-

dera a ideia da receptividade a fé cristã que segundo ela, ocupa lugar importante 

na história da missionação católica. Como prova deste fato, sempre é mencionado a 
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conversão do rei do Congo ao cristianismo e a sagração de seu filho D. Henrique, o 

primeiro africano a ser sagrado bispo, nos idos de 1518. Notícias de missões após o 

rompimento das relações Congo-Portugal e as guerras que levaram ao aumento do 

tráfico só vieram no século XIX. 

No início do século Napoleão Bonaparte seguindo plano de expansão dominou 

boa parte da Europa incluindo Portugal onde aboliu as ordens religiosas. Diversas 

ordens que estabelecidas nos territórios portugueses foram prejudicadas inclusive a 

Espiritana uma vez que os espiritanos haviam-se estabelecido no Senegal em 1779 

e no Gabão em 1844. A Congregação foi formada por um padre judeu convertido 

chamado Jacob Liberman. Nascido em 1802 e filho de um rabino francês ele pra-

ticou a religião judaica até sua juventude. Converteu-se ao catolicismo desenvolver 

seus estudos aos 22 anos entrando para ao seminário aos 27 anos e adotando o nome 

de Francisco. Libermann atendeu a uma solicitação para desenvolver um projeto 

de evangelização para negros escravizados das colônias francesas. Após anos de or-

ganização do projeto acabou por ser convidado para dirigir o projeto. Liberman se 

tornou formador de missionários e nunca atuou pessoalmente devido à saúde frágil, 

falecendo em 1852 (BORGES, 2015, p. 54). 

Dentre as várias orientações para este projeto estava o projeto de instrução na 

fé e na língua, a população a ser evangelizada. Assim, a chamada Obra dos negros 

tinha claro interesse de sua formação era ajudar na evangelização das populações 

negras escravizadas. Importante compreender que a instrução do padre Liberman 

ocorria em pleno período da crença da Maldição de Cam. Segundos os preceitos 

católicos a escravidão e a cor negra eram consideradas como sendo consequências da 

maldição. Os exegetas da época tentaram encontrar justificações para a questão da 

maldição e, durante muito tempo se alimentou a ideia de que a escravatura era algo 

natural. Contudo, Libermann, mesmo acreditando em tais ideias também acreditava 

que Jesus Cristo veio pôr termo a esta maldição. Assim, para ele o envio de missioná-

rios para a África e América tinham uma função libertadora. 
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Seja qual fosse o peso de ideias tão contraditórias em relatório enviado ao Pre-

feito da Propaganda Fide18 em 1846, padre Libermann relatou que existia muita 

perversidade entre os escravizados nas Costas Africanas. Contudo, o mau comporta-

mento se devia pela ignorância por conta do ambiente em que viviam, um ambiente 

miserável desde a infância, sem receber alguma formação moral. Dizia ainda que 

podia haver regeneração se fossem tratados com humanidade (BORGES, 2014, p. 

22). Este conflito de ideias era próprio da época quando ocorria a ascensão de ideias 

do darwinismo social, poligenismo que embasavam o racismo científico que se so-

mavam ao racismo religioso da maldição de Cam (BOLSANELLO, 1996). Assim 

embora entendendo a condição dos africanos como marginal, sua diferença estava 

em acreditar em um processo de regeneração, um passo adiante em relação a outras 

ordens religiosas.

Libermann deu uma considerável ajuda na desmitificação tanto do homem 

africano como da própria cultura africana. Os seus missionários buscaram oferecer 

um diferencial na preparação espiritual e humana objetivando libertar e integrar os 

mais desfavorecidos na sociedade e na Igreja, à época os escravizados africanos e 

afro-americanos das colônias. Por isso precisaram conhecer a fundo a cultura com 

lidavam. Possivelmente estes preceitos tenham sido ressaltados no processo de cria-

ção de espaços culturais como escolas em vários níveis em Angola. Tais espaços fo-

ram ressignificados e foram muito úteis no momento de preparo dos movimentos 

pro-independência.

Outras ordens religiosas atuaram em África com vista a um olhar mais igua-

litário do que aquele comumente dirigido aos povos do continente como indica o 

trabalho de Patrícia Santos em estudos de seu doutoramento (2000). A historiadora 

analisou as ações da ordem de Missionários Combonianos do Coração de Jesus que 

atuou no Sudão. A ordem atuou na evangelização da população em um período 

de disputas religiosas com o Islamismo. Santos analisou a complexa relação entre 

18 Órgão criado em 1622 pelo Papa Gregório XV. Esta congregação tinha tarefa especificamente missionária; de dar as diretrizes, 

promover a formação de missionários, dar impulso e prover o sustento daqueles que estão em terra de missão através das Pontifícias 

Obras Missionárias Atualmente denomina-se. Congregação para a Evangelização dos Povos
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cristãos e islâmicos dentro do Sudão Mahdista ou sob a influência religiosa e política 

de Muhammad Almad, o Mahdi. Os combonianos se destacaram pela iniciativa em 

formar um clero nativo uma das primeiras iniciativas ocorridas no século XIX. Na 

África a Congregação do Espírito Santo conseguiu em setembro de 1865, a Prefeitu-

ra do Congo (Português). Este espaço administrativo permitiu a entrada em território 

português. É importante salientar que a ordem religiosa cujos primeiros missioná-

rios rejeitaram aprender o português foi recebida com aspereza em Angola: A As-

sembleia Portuguesa das Cortes, reivindicava o direito de padroado e queria padres 

portugueses, mas, diante da ausência de religiosos acabou por aceitar a presença de 

missionários franceses em território português. 

A presença dos clérigos Espiritanos foi responsável por boa parte do processo de 

evangelização de Angola que se comprometeram a ensinar apenas o português em 

troca do apoio estatal. Segundo Iracema Dulley (2008) tal acordo se deu devido a 

atuação do bispo Duparquet com o Estado português em 1884. Segundo ela este foi 

um diferencial das missões protestantes, que ensinavam principalmente o inglês e as 

línguas locais. Também comenta as grandes dificuldades com o advento da república 

em Portugal que ocorreu quando surgiu um acentuado anticlericalismo. Como con-

sequência desta situação houve o fechamento das casas de formação de missionários 

Congregação do Espírito Santo em Portugal bem como separação entre a Igreja e o 

Estado em 1913 e o fim do padroado. Iracema Dulley cita também a expropriação 

da missão de Huambo pela ferrovia de Benguela como outro resultado das tensões 

(DULLEY, 2008, p. 26-27).

A religião é fundamental para a sobrevivência de um povo. A tradição oral é 

a grande escola da vida, e dela se recupera e relaciona todos os aspetos. Dentro da 

tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão separados. O mundo 

para nós africanos deve ser entendido como um todo, onde todas as coisas se religam 

e interligam. Nada é isolado da vida. (KIZERBO, 1962, p. 183)
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Considerações finais

Em Angola o projeto de evangelização foi obra quase exclusiva da Congrega-

ção do Espírito Santo. Estando presente desde 1866 os missionários atravessaram 

um conturbado período com o final da monarquia e a proclamação da república 

portuguesa. Este período atravessou grande dificuldades devido aos momentos de 

anticlericalismo quando houve o fechamento das casas de formação de missionários 

e a separação entre a Igreja e o Estado. Foi necessário apelar aos acordos da Con-

ferência de Berlim (1885) que protegiam as missões católicas, protestantes e laicas 

em solo africano. Contudo, passado o momento de transição política a organização 

social em Angola dividiu a população mestiça, os assimilados, os portugueses e a po-

pulação das regiões mais ao centro que resistiram ao processo de assimilação através 

de revoltas chamados depois de população indígena. Fiéis às orientações do Padre 

Libermann, missionários Espiritanos acabaram por ajudar no processo de media-

ção destes grupos sociais e sua forte atuação se deu no processo de escolarização da 

população. A atuação missionária posteriormente irá se afastar das orientações do 

governo colonial e ajudar na instrumentalização de mecanismos pró-emancipação 

da colônia para nação
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Igreja e missão no ocaso colonial: 
o imperativo de consciência

Patrícia Teixeira Santos19

Nuno de Pinho Falcão e Silva de Almeida Falcão20

O início dos anos 60 do século XX foi marcado por uma situação nova para as 

Igrejas cristãs na África e na Ásia, e no caso da nossa reflexão aqui, de modo especial 

em África.

Os escritos de Franz Fanon e a denúncia das estruturas religiosas e educacionais, 

vindas das metrópoles europeias nos anos coloniais, como apoiadoras do sistema de 

exploração e de um passado que se queria superar, levou as nações africanas que 

obtiveram suas independencias nos anos 60 a 70 do século XX, a questionarem 

duramente a presença dos religiosos. Várias ordens e institutos foram expulsos das 

antigas áreas missionárias. Havia um medo de que essas poderiam se constituir em 

apoiadoras de movimentos de contra insurgência política. Além disso, fato que epis-

19 Professora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora colaboradora 

do Centro de Investiagção Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” (CITCEM- Universidade do Porto). Possui graduação em 

História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), mestrado (2000) e doutorado em História (2005) pela Universidade Federal 

Fluminense. No Doutorado foi bolsista do Programa PDEE CAPES na Università degli Studi di Padova (2003). Bolsista do Programma 

Hermés da Fondarion Maison Sciences del´Homme - Paris - Pós Doutorado em Estudos Africanos no Centre d´Étude d´Afrique 

Noire- Sciences Pollitiques/ Univ Bordeaux (2010). Pós Doutorado estágio SENIOR CAPES em História da África na Università degli 

Studi di Padova (2015) e pesquisadora do LAM ( Laboratoire Les Afriques dans le Monde- Sciences Politiques Bordeaux). De 2011 a 

2015 foi membro da coordenação do grupo internacional de pesquisa Missões e identidades entre África e Portugal do Centro de 

Estudos Africanos da Universidade do Porto. Coordenadora do grupo de pesquisa Saberes, Práticas, Ensino de História da África 

e do Brasil em perspectiva sul. Bolsista Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq de 2012 a 

2015. Tem experiencia de pesquisas e orientação nas seguintes áreaS: História da África, África contemporânea, Religião e Sociedade 

na África contemporânea, Islã na África, Catolicismo e história das pastorais sociais afro-descendentes, religiões espiritualistas, 

Umbanda e Kardecismo no campo religioso brasileiro e Educação e Diversidade Cultural. Atualmente, convidada a ser pesquisadora 

colaboradora, em regime voluntário, do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Dehli.

20 Professor Adjunto da Licenciatura em História do Instituto de Humanidades e Letras (Campus Malês) da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Investigador Integrado do Centro de Investigação Transdisciplinar 

Cultura Espaço e Memória da Universidade do Porto (CITCEM). Possui graduação em História pela Universidade do Porto (2005), 

mestrado em História Local e Regional pela Universidade do Porto (2009) e doutorado em História pela Universidade do Porto (2016). 

Atualmente é membro da Comissão de Estudos Históricos e Património Cultural da Ordem dos Carmelitas Descalços (CEHPC-OCD), 

integrando a sua coordenação. É membro da comissão editorial e da comissão científica da revista “Studia Carmelita”, editada pela 

CEHPC. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Religiosa, atuando principalmente nos seguintes temas: história, 

África, missionação, história religiosa e reforma.
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temologicamente era considerado muito difícil, passou-se a desacreditar do sentido e 

do papel social da mensagem cristã.

Esta passou a ser vista como algo que levou ao menosprezo o passado espiritual 

de diversos povos do continente africano. E para que se ressurgissem os “deuses ne-

gros” era preciso “matar o Deus dos Brancos”.

Esse processo vinha pela valorização do que se passou a chamar politicamente 

de “tradicional” e foi um movimento de grande expressão intelectual e política das 

elites e de alguns segmentos sociais das nascentes nações africanas.

No entanto, em outras experiências regionais do mesmo continente, floresce-

ram os diversos cristianismos africanos. Estes foram desenvolvidos na interação dos 

missionários com os diversos povos locais, e em experiências importantes como no 

Quênia, Uganda e África do Sul, já no fim do século XIX, existiam missionários 

africanos e suas Igrejas a congregarem e a formar lideranças políticas e religiosas 

importantes nos diferentes contextos regionais.

Assim, se por um lado a crítica independentista se aferrava a rechaçar o pas-

sado colonial, nas suas dimensões políticas e religiosas, por outro lado, havia um 

forte dinamismo de tradução e construção de espiritualidades africanas nas quais os 

ancestrais e os santos cristãos foram integrados na liturgia e nas diversas formas de 

celebração da vida comunitária.

Cristãos africanos tiveram papeis importantes nos movimentos coloniais e fo-

ram fundamentais para a construção de uma nova forma das instituições cristãs que 

vieram da Europa, poderem permanecer no continente. De acordo com SANTOS 

(2016, p. 136):

As missões no século XX pressupunham a necessidade de transfor-

mação das condições materiais dos locais a serem missionados, dentro 

do princípio que se acreditava ser a “eficácia missionária”. Na ação 

de interiorização e do relacionamento com as estruturas sociais e das 

cosmogonias africanas, elementos fundamentais do panteão cristão se 
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africanizam e se tornam pontos fundamentais do fortalecimento dos 

diversos Cristianismos africanos que passam a surgir.

Essa renovação teológica, ritual e religiosa foi, ao mesmo tempo, objeto de dis-

puta e a possibilidade de sobrevivência não só do Catolicismo, mas das demais Igre-

jas Cristãs no contexto das lutas de libertação nacional, iniciada no fim dos anos 50 

do século XX e que se estendem até 1975, com a descolonização das antigas áreas 

controladas por Portugal na África.

Na experiência católica, os papas João XXIII (1881-1963) e Paulo VI (1897-

1978) enfrentaram essa problemática nos anos 60 e 70 do século XX, que foi muito 

evidente em África e também todas as transformações que vinham das lutas políticas 

e do avanço de uma secularização e abandono dos templos e dos ritos, advindos 

das dores e sequelas da segunda guerra mundial, convocando e desenvolvendo o II 

Concilio do Vaticano.

Neste Concílio foi preciso rever o sentido e a presença da Igreja no mundo. 

Desistiu-se do projeto da supremacia católica e se propôs uma releitura do mandato 

apostólico, abarcando não mais territórios do antigo passado colonial, mas todas 

as sociedades de todos os continentes. As missões deveriam promover a presença 

humanista e de participação social, reconhecendo o pluralismo religioso como um 

valor universal.

Era preciso também dissociar o catolicismo, e mais profundamente o Cristianis-

mo, das ideologias de supremacia da raça branca.

Durante a Segunda Guerra, tanto ser branco como fazer aquilo que é do bran-

co, tornaram-se formulações associadas às tecnologias de controle, arbítrio político 

e suspensão de direitos de populações , usurpação de terras e riquezas naturais e 

estabelecimento de códigos de ações que levaram a extermínios ocorridos dentro da 

própria Europa contra populações que não eram consideradas “tão brancas” quanto 

aqueles que controlavam a tecnologia do terror e de acumulação de riquezas e poder 

de “ser branco”.
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Criticar o legado do pensamento racializado e da participação do controle da 

tecnologia de poder “por ser branco” e fazer aquilo “que é do branco”, levou as 

autoridades da Santa Sé a propor uma nova forma da Igreja interagir com os povos 

não europeus. Doravante, a partir do Concílio, não se usava mais o termo “pagão” 

para designá-los.” (SANTOS, 2019, p. 139-140).

A partir do dado do pluralismo religioso como uma realidade incontestável, 

avançou-se para o reconhecimento das liturgias celebradas nos antigos territórios 

coloniais e, no caso africano, a instituição do Rito Zairense, numa homenagem a 

conversão do Rei do Congo, seu território e súditos21.

A visita de Paulo VI a Uganda e o encontro com as lideranças dos movimentos 

anti-coloniais em Roma, foram eventos de fundamental importância para se chan-

celar e se apoiar nos Catolicismos Africanos, para a Igreja tomar um novo rumo, 

abdicando da aproximação com estruturas e administrações coloniais.

No entanto, o grande desafio para a Igreja residia nas áreas africanas sobre o 

controle do padroado português. O que se decidia no Concílio não era referenda-

do pelo clero e missionários ligados ao regime Salazarista. No entanto, isso não foi 

um processo tranquilo para a administração portuguesa. Diversos padres, missioná-

rios, religiosos e religiosas portugueses participavam de movimentos e ações católicas 

transnacionais e junto com diversos religiosos estrangeiros que estavam nas colônias 

portuguesas em África, estes últimos desde o Acordo Missionário de 1940, percebiam 

os protestos anti-coloniais, a violência do regime e a insurgência de diversos povos, 

temendo pelo futuro de uma Igreja e de um projeto político que não se abrisse para 

o reconhecimento do princípio da “auto-determinação dos povos”, e para o fato de 

que as nações africanas emergiam, questionando duramente os estados coloniais e 

instituições que o sustentavam.

Prelados do período colonial já percebiam a força da emergência dos povos afri-

canos e a rudeza do regime, como Dom Sebastião Soares de Rezende (1906-1967), 

bispo da Beira. Contudo, essa percepção será ainda mais ampliada alguns anos de-

21 Sobre a importância histórica do reino do Congo e da atuação de seu primeiro bispo, ver FALCÃO, 2018b.
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pois, com Dom Manuel Vieira Pinto (1923), que havia participado do Movimento 

para um Mundo Melhor e que era sensível às preocupações que o Concilio Vaticano 

II trazia. Neste artigo, evidenciaremos a importância das reflexões e atuações deste 

prelado no contexto da crise colonial em Moçambique e o importante documento 

do Imperativo da Consciência, que traz a ruptura com o padroado português e a 

adesão ao princípio da auto-determinação dos povos. No próximo item, este tema 

será melhor aprofundado.

Contudo, para finalizarmos esta primeira parte da nossa discussão, é de grande 

importância destacarmos que a dinâmica e o cotidiano das missões, especialmente 

no contexto africano, eram garantidos pelos chamados “catequistas nativos”. Pessoas 

que muitas vezes já eram lideranças comunitárias e que tiveram papel fundamental 

na tradução e manutenção da vida sacramental e catequética nas comunidades cris-

tãs e que, junto com os demais fiéis, criaram experiências católicas fortes, singulares 

e consistentes, que tocaram profundamente o coração de determinados membros do 

clero e que ensinaram aos mesmos, quais eram os caminhos da Igreja local. Essa foi 

a experiência de Dom Manuel Vieira Pinto, que iremos enfatizar a seguir.

O caminho da consciência: Dom Manuel Vieira Pinto e o fim do 
mandato colonial em Moçambique

Quando, em 1967, a Santa Sé, no governo de Paulo VI Montini, se vê perante 

a necessidade de escolher um bispo para a diocese moçambicana de Nampula, vaga 

pelo bispo diocesano ter atingido a idade de renúncia, decide-se a supri-la com um 

presbítero da diocese do Porto, Manuel Vieira Pinto22.

A escolha de um sacerdote português para prover uma diocese africana era a 

decorrência natural do esforço que o governo português de Oliveira Salazar, e depois 

22 Natural de S. Pedro de Aboim, concelho de Amarante, Distrito do Porto, onde nasceu em 1923. Ordenado em 1949 e eleito 

Bispo de Nampula a 21 de Abril de 1967, sendo sagrado a 29 de Junho desse ano. Em Fevereiro-Março de 1974 defende o direito do 

povo moçambicano à auto-determinação, o que lhe valeu ser expulso de Moçambique pelas autoridades coloniais. Retirou-se para 

Portugal onde esteve em residência vigiada até à revolução do 25 de Abril. Regressou à sua diocese, a qual viria a ser elevada pelo 

Papa João Paulo II à categoria de Arquidiocese em 1984. Resignou à sua diocese em 16 de Novembro de 2000. Cf. Cheney ([s.d.]).
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dele de Marcello Caetano, fazia para manter vivo o sistema do padroado português, 

figura institucional secular, criada sob impulso da Coroa portuguesa a partir do séc. 

XV, sancionada por Roma ao longo dos séculos e que o regime do Estado Novo re-

formará e aprofundará com os acordos estabelecidos, à margem da Concordata de 

1940, entre a república portuguesa e a Santa Sé23.

A prática do Padroado, alicerçada na lógica concordatária, estava claramente 

defasada de um pensamento católico que, como já foi salientado, estava em franca 

transformação. A evolução do magistério dos Papas sobre a questão da Igreja mis-

sionária (que se deve entender como uma parte fulcral do entendimento do papel 

da Igreja no mundo), que o II Concílio do Vaticano acabara de consolidar através 

do Decreteo Conciliar Ad Gentes, de 1965 (FALCÃO, 2018a, p. 40 e segs.), era vista com 

ampla desconfiança por um governo português que considerava ser dever da Igreja 

portuguesa participar no esforço de consolidação da soberania colonial em África, 

que desde 1961 era colocada em causa por movimentos de independência que en-

contravam natural eco em instituições internacionais que reconheciam o direito à 

auto-determinação dos povos.

Apesar das mudanças conciliares, o exercício do tradicional sistema do padroa-

do em território moçambicano nos anos de 1960 e 1970 (até à independência em 

1975), não tem mudanças de fundo: o clero é diminuto e maioritariamente europeu, 

o clero moçambicano (que não origina nenhum bispo diocesano até à independên-

cia) está colocado em segundo plano, colaborador do clero europeu, em particular o 

português24.

Esta é a realidade que o comboniano Graciano Castellari, encontra ao chegar à 

Moçambique colonial, em 1964:

O primeiro impacto com o colonialismo e com a Igreja colonial foi 

terrível. Na cidade portuária fomos visitar a igreja e a residência dos 

responsáveis paroquiais. O pároco (português), vivia na casa paroquial e 

23  Sobre a Concordata de 1940 e o concomitante Acordo Missionário veja-se resumidamente CLEMENTE, 2002, LEITE, 2000 e NEIVA, 2000

24  Padrão já bem destacado por BOXER, 2013, e por CORREIA, 2001 na sua análise.
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o coadjutor (moçambicano) vivia nas dependências. Naturalmente nos 

10 anos seguintes tive que presenciar muitas dessas situações. (CAS-

TELLARI, 2015, p. 30).

As transformações de pensamento sobre as missões e o colonialismo, que se 

desenvolviam no seio da intelligentia católica há algumas décadas, e que a cúpula da 

Igreja (o Papa e o Concílio Ecuménico) chancelava nos anos 60, encontrará algum 

eco nos prelados e missionários que atuavam nas colónias portuguesas em África.

É notório que a maioria do episcopado português em África estava bem in-

tegrado no sistema do padroado, mas alguns dos bispos começam a dar sinais de 

certa liberdade de pensamento, nomeadamente com o entendimento que o ocaso do 

colonialismo era um desafio real e incontornável à sobrevivência futura das Igrejas 

missionárias.

Será com o bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, que encontramos uma 

defesa clara do direito do povo moçambicano à sua auto-determinação, associada a 

uma crítica ao estado colonial e à guerra que Portugal sustentava em África.

A posição deste bispo, que sobressaía como isolada entre os bispos portugueses 

de Moçambique25, nascia do seu afinamento com o que era então o pensamento da 

Igreja, traduzido pelo Concílio e pelo magistério do Papa Paulo VI Montini, que o 

colocara à frente da diocese de Nampula.

Paulo VI aprofundava o que os seus imediatos antecessores, Pio XII Pacelli e, 

especialmente, João XXIII Roncalli26, entendiam como uma realidade colonial em 

transformação, percebendo a iminência das independências e a alteração das rela-

ções da Igreja com os Estados. Serão estes três pontificados, situados entre 1939 e 

25 Em 1973 o bispo Vieira Pinto era destacado, em relatório da polícia política da ditadura, como oposicionista do regime salazarista 

e do sistema colonial, a par de alguns grupos de missionários, como os Combonianos ou os padres de Burgos. ANTT –PIDE-DGS, 

Serviços Centrais, processo 17-433-CI (2).

26 O Papa defendia, na encíclica Pacem in Terris, que “...Uma vez que todos os povos já proclamaram ou estão para proclamar a 

sua independência, acontecerá dentro em breve que já não existirão povos dominadores e povos dominados. [...] universalmente 

prevalece hoje a opinião de que todos os seres humanos são iguais entre si por dignidade de natureza. As discriminações raciais não 

encontram nenhuma justificação, pelo menos no plano doutrinal. E isto é de um alcance e importância imensa para a estruturação 

do convívio humano[...] JOÃO XXIII, 1963.



78
 

1978, que estabelecerão em definitivo um colégio episcopal africano e promoverão 

africanos em todos os graus da hierarquia eclesiástica.

Deste modo o magistério afastava-se dos interesses e pretensões do governo 

português em África, o que fica bem patente na audiência que Paulo VI concede, 

em 1970, aos líderes dos movimentos de independência de Angola, Cabo-Verde e 

Guiné-Bissau e Moçambique, que em Roma participavam da Conferência Inter-

nacional de Solidariedade para com os Povos das Colónias Portuguesas. Não será 

necessário acentuar o quanto esta audiência desagradou ao governo de Lisboa.

A força renovadora do aggiornamento do Concílio, que se fez sentir em domínios 

muito diversos da vida da Igreja, teve uma singular importância na atividade missio-

nária em África, mesmo se no universo colonial português se encontre uma tensão 

muito forte exercida sobre os clérigos missionários, divididos entre o serem membros 

de uma Igreja em mudança, e o serem parte de um sistema religioso-político de pa-

droado que lhes exigia a defesa de um sistema colonial em ampla decadência.

Como resultado desta tensão, os anos das guerras de independência estarão 

marcados pela adesão de diversas ordens e congregações missionárias ao novo ma-

gistério pontifício para as missões, colocando-se crescentemente em oposição ao sis-

tema colonial português. Será o caso dos missionários combonianos em Moçambi-

que, epicentro do documento intitulado “Imperativo de Consciência”, que revelou a 

divisão do episcopado português em África e o seu afastamento do magistério.

O governo de D, Manuel Vieira Pinto, desde os seus inícios, esteve associado ao 

novo pensamento missionário da Igreja, patente na criação do centro catequético 

Paulo VI do Anchilo, segundo os padrões do II Concílio do Vaticano, e cujos for-

madores estabeleceram por ele novos padrões de missão, pensados também com a 

passagem formativa de alguns deles pelo Centro Internacional Lumen Vitae de Bru-

xelas, associado à Universidade Católica de Lovaina e à Companhia de Jesus, sendo 

um dos epicentros de renovação católica.
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Segundo CASTELLARI (2015, p. 44), a diocese de Nampula era, nos inícios da 

década de 1970, uma realidade particular entre as dioceses moçambicanas, graças a 

um bispo a quem atribui uma mundividência mais ampla, na qual salienta a ligação 

ao Movimento Por um mundo melhor, criado em 1952 pelo jesuíta Riccardo Lombardi 

e por inspiração do Papa Pio XII, e que teve um importante papel na divulgação do 

II Concílio do Vaticano, focando-se particularmente no ideal de fraternidade.

A particularidade do bispo de Nampula destacar-se-á na crise gerada pelo Im-

perativo de Consciência, texto elaborado em fevereiro de 1974 pelos missionários 

e missionárias combonianos, reunidos na missão de Carapira, em que criticam a 

atuação da Igreja em Moçambique e denunciam os seus silêncios (em particular do 

episcopado), que entendiam colocar em causa os seus deveres pastorais.

Nós, missionários combonianos da Igreja de Nampula, em união com o 

nosso Bispo, interrogamo-nos profundamente sobre a autenticidade do 

nosso testemunho missionário e o significado da nossa presença no meio 

do povo de Moçambique.

Enviados para anunciar o Evangelho de Cristo, sentimos que este 

anúncio não pode ser levado integralmente a este povo que nos espera, 

não tanto por causa dum condicionalismo político que nos impeça de 

anunciar Cristo, mas sobretudo pela renúncia da Igreja em assumir a 

sua missão profética e libertadora, que lhe compete por direito divino, 

perante os acontecimentos e a vida deste povo, que julgamos profunda-

mente impedido de crescer fiel à sua história.

Não querendo compartilhar da cumplicidade desta Igreja que cola-

bora, talvez inconscientemente, no manter desta situação contrária ao 

Evangelho de Cristo, e não podendo protelar mais a resposta às in-

terrogações deste povo, sentimos a necessidade de tomar uma posição 

segundo a nossa consciência e em conformidade com o autêntico Evan-

gelho de Cristo e as orientações da Igreja Universal. (Um Imperativo 

de Consciência, 1974)
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O Imperativo não se coloca apenas como uma crítica, mas introduz uma pro-

posta de renovação da prática missionária em Moçambique e um distanciamen-

to da Igreja em relação ao governo colonial, nomeadamente renunciando ao seu 

financiamento.

Escrito como declaração de intenções das mudanças que os combonianos e o 

Bispo de Nampula se propunham aplicar na sua diocese, o texto era também um 

convite à reflexão para a toda a Igreja de Moçambique, a divulgar entre a conferên-

cia episcopal, o clero do território e a Secretaria de Estado do Vaticano. Distribuído 

a alguns dos bispos de Moçambique, o texto rapidamente chega (presumivelmente 

através de um deles) ao conhecimento do governo colonial de Moçambique e da 

polícia política.

É o argumento em falta para as autoridades coloniais agirem contra os signatá-

rios, em particular contra o bispo de Nampula que, a 1 de Janeiro desse ano de 1974 

(dia que em 1967 o Papa Paulo VI estabelecera como dia da Paz27, proferira na sua 

catedral uma homilia que criticava abertamente a guerra e os seus exageros, defen-

dendo o direito do povo moçambicano à sua autodeterminação:

A Igreja vê na autodeterminação política dos povos um sinal positivo do 

crescimento da consciência e da liberdade do homem e dos povos, e ao 

mesmo tempo, um avanço no processo de libertação e de comunhão da 

humanidade em Jesus Cristo. (PINTO, 1974).

Na sequência da divulgação do Imperativo, o Bispo de Nampula passa a ser alvo 

de uma aberta hostilidade das autoridades e de alguns colonos. A 11 de abril, depois 

de dois dias cercado por manifestantes no paço episcopal de Nampula, D. Manuel 

Vieira Pinto é obrigado pela polícia política (sob ordens do governador da província 

e de Lisboa) a retirar-se para a Beira, onde permanece três dias. Daqui é enviado 

27 “Desejaríamos que depois, cada ano, esta celebração se viesse a repetir, como augúrio e promessa, no início do calendário que 

mede e traça o caminho da vida humana no tempo que seja a Paz, com o seu justo e benéfico equilíbrio, a dominar o processar-se 

da história no futuro” (PAULO VI, 1970).
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para Lisboa, onde estará em residência vigiada até que a revolução de 25 de Abril 

lhe devolvesse a liberdade plena.

À expulsão do prelado, somam-se as expulsões de 11 combonianos, que vão 

para Itália e Portugal. O governo colonial demonstrava como, perante o crescendo 

das dificuldades, procurava extirpar as vozes críticas em busca da uniformidade que 

pudesse garantir a sobrevivência do regime político e colonial português.

Mas a atuação musculada teve nula consequência, já que em menos de duas 

semanas o movimento dos militares derruba o regime do Estado Novo, instaura a de-

mocracia e abre caminho à descolonização e às independências na África lusófona. 

D. Manuel Vieira Pinto e os combonianos regressam ainda em 1974 a Moçambique, 

onde prosseguem a sua atividade pastoral, agora num país independente.

Referências bibliográficas

BOXER, Charles. A Igreja e a expansão ibérica (1440-1770). Lisboa: Edições 70, 2013.

CASTELLARI, Graciano (autor); SANTOS, Patrícia Teixeira e FALCÃO, Nuno de Pinho, eds. 
“Deboli tra deboli”. Memórias de um missionário em Moçambique, 1964-2005. Porto: 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, 2015.

CHENEY, David – Archdiocese of  Nampula. In: The Hierarchy of  the Catholic Church, 
Disponível em <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dnamp.html>. Acesso em 20 out. 2019.

CHENEY, David. Archbishop Manuel Vieira Pinto. In: The Hierarchy of  the Catholic Church, 
Disponível em < http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bviepin.html >. Acesso em 20 out. 2019.

CLEMENTE, Manuel, Cardeal Dom. Religião e Secularização. In: AZEVEDO, Carlos Moreira, dir, 
História Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo. Mem Martins: Círculo de Leitores; 
2002.

CORREIA, Francisco Cruz. Moçambique. In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir, Dicionário de 
História Religiosa de Portugal, vol. III. Círculo de Leitores, Mem Martins, 2001.

FALCÃO, Nuno de Pinho. Algumas considerações sobre o Magistério Pontifício para as Missões anterior 
ao II Concílio do Vaticano (1919-1959). In: Canoa do Tempo, n. 10, vol.2. Manaus: Universidade 
Federal do Amazonas, 2018a.



82
 

FALCÃO, Nuno de Pinho. Ecclesia Semper Reformanda. A Congregação dos Lóios e a 
Reforma da Igreja (Itália, Portugal e África – 1404-1580). CITCEM/ Edições Afrontamento, 
2018b.

FERREIRA, José Medeiros, coord. Portugal em transe. In: MATTOSO, José, dir. História de 
Portugal, vol. 8. Editorial Estampa, [.sl.], 1994.

JOÃO XXIII, PP. Pacem in Terris: sobre a Paz de todos os povos na base da verdade, 
justiça, caridade e liberdade. Lisboa: União Gráfica, 1963.

LEITE, A. Concordatas. In: AZEVEDO, Carlos Moreira, dir, Dicionário de História Religiosa 
de Portugal, vol. I. Círculo de Leitores, Mem Martins, 2000.

NEIVA, Adélio Torres. Acordo Missionário. In: AZEVEDO, Carlos Moreira, (dir.) Dicionário de 
História Religiosa de Portugal, vol. I. Círculo de Leitores, Mem Martins, 2000.

PAULO VI. Mensagens de Sua Santidade Paulo VI para a celebração do “dia da paz”. 
Braga: Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, 1970.

PINTO, Manuel Vieira, Dom. Carta às comunidades: no alvorecer da Independência, alguns 
conselhos de orientação. [s.e.], Nampula, 1975. Disponível em: http://arquidiocesedenampula.
blogspot.com/p/blog-page_25.html. Acesso em 20 out. 2019.

PINTO, Manuel Vieira, Dom. Repensar a Guerra. [s.e.], Nampula, 1974. Disponível em: http://
arquidiocesedenampula.blogspot.com/p/repensar-guerra-homilia-no-dia-mundial.html . Acesso em 
20 out. 2019.

PORTELA, Carlos - O Bispo Resignatário D. Manuel Vieira Pinto. Disponível em http://
www.25abril.org/index.php?content=2&image=105&serie=1. Acesso em 20 out. 2019.

SANTOS, Patrícia Teixeira. A “Civilização do Amor” - Paulo VI e as missões no contexto do 
Catolicismo Social: notas de experiencias do Brasil e de Moçambique. In RODRIGUES, André 
Figueiredo; AGUIAR, José Otávio (Org.). História, religiões e religiosidade: da antiguidade aos 
recortes contemporâneos: novas abordagens e debates sobre religiões. São Paulo: Humanitas, 2016.

SANTOS, Patricia Teixeira. A vitória dos Cristianismos africanos no século XX: um olhar sobre a 
experiência do Catolicismo no Concílio Vaticano II, in: SAMPAIO, Thiago Henrique, SANTOS, 
Patricia Teixeira e SILVA, Lucia Helena. Olhar sobre a história das Áfricas: religião, educação 
e sociedade. Curitiba: Appris, 2019.

Um imperativo de Consciência. [s.e.], Carapira, 1974. Disponível em: http://
arquidiocesedenampula.blogspot.com/p/um-im.html. Acesso em 20 out. 2019.



83
 

Cruz, papel e tinta: A atuação 
missionária em Moçambique 
descrita nas páginas de O Africano 
(1908-1919)

Thiago Henrique Sampaio28

Com o advento da Primeira República em Portugal, tivemos o aparecimento 

de importante periódicos em suas colônias que se posicionaram a favor e contrários 

ao novo regime instalado na metrópole. Um dos periódicos foi O Africano que contou 

com a colaboração de alguns padres que publicou com uma certa periodicidade nes-

se jornal. Tais religiosos se posicionavam sobre as condições das missões que estavam 

instaladas em Moçambique. A partir da análise dos escritos desses missionários em O 
Africano buscamos entender seus posicionamentos sobre o contexto que se encontrava 

as missões na colônia e contextualizar o desarranjo que a República fez do espaço 

missionário na localidade. O presente texto tem por objetivo apresentar as mudan-

ças acarretadas nas missões com o novo regime, contextualizar o aparecimento de O 
Africano em início de século XX e apresentar as críticas de missionários e padres sobre 

como as missões estavam sendo tratadas pelos administradores coloniais.

28 Mestre em História (2015-2018), Mestrando em Letras (2018) pelos Programas de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências e 

Letras (UNESP/Assis), graduado em História (2011-2014) e graduado em Letras (2015-2018) pela mesma instituição. Desenvolvi 

pesquisa de Iniciação Científica com Bolsa FAPESP sob orientação do Dr. Paulo Cesar Gonçalves, na área de História Contemporânea, 

História Econômica e História da África, onde trabalhei o projeto “A política colonial portuguesa e a ocupação de Moçambique (1890-

1910)”. Realizei o seguinte projeto em nível de mestrado: “Portugal em África: continuidade e rupturas na colonização de Moçambique 

(1875-1926) com bolsa CNPq. Atualmente desenvolvo a pesquisa: O Africano: dilemas literários, históricos e sociais em um jornal 

moçambicano (1908-1919)” sob orientação da Dra. Sandra Aparecida Ferreira. Sou membro do Núcleo de História Econômica 

da Faculdade de Ciências e Letras (UNESP/Assis) e faço parte dos grupos de pesquisas Religiões e Trajetórias das Experiências 

Missionárias em África: Arquivos, Acervos e Pesquisas sediado na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (UNIFESP), Núcleo 

de História da África Contemporânea (UNIFESP) e Economia e Política dos Impérios Ibéricos (sécs. XV-XX) da Cátedra Jaime Cortesão 

(FFLCH/USP). Foi editor-chefe da Revista Faces da História - Revista Discente do Programa de Pós-Graduação de História UNESP-Assis 

(ISSN: 2358-3878) no ano de 2017. Faço parte da equipe gestora do GT Estadual de História da África (ANPUH/SP), nos anos de 2016-

2018 exerci a função de Segundo Secretário e no biênio 2018-2020 exerço a função de Primeiro Secretário. Trabalho com os temas 

de colonialismo, imperialismo, neocolonialismo, discurso político e colonial.
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Em 5 de outubro de 1910, instaurou-se a Primeira República em Portugal e, 

com ela, o dever de proteger e administrar um império ultramarino herdado dos 

séculos anteriores de administração monárquica. Segundo Maria Emilia Madeira 

Santos, para os republicanos, herdeiros de uma tradição liberal, não existia uma 

condenação para a manutenção das colônias. Eles acreditavam que o império herda-

do seria de fundamental importância para o ressurgimento nacional que desejavam 

realizar (SANTOS, 2011, p. 154).

A Constituição Republicana separou oficialmente o Estado e a Igreja, retirou 

os financiamentos para as missões católicas. No novo regime, as missões continua-

ram desempenhando um papel importante para a implantação de serviços básicos 

nas colônias (como escolas e hospitais), inspirados no modelo clássico no qual cada 

missão deveria ser ao mesmo tempo um local de saúde, culto e ensino. Em síntese, as 

missões representaram, ao longo da Monarquia e da República, os precedentes dos 

serviços do Estado Colonial. 

A política das missões iria ser discutida pela República procurando um modelo 

que satisfizesse seus interesses e estratégias. Entretanto, um planejamento que não 

levasse em conta as políticas coloniais no contexto africano durante os anos da Mo-

narquia seria um fracasso. A conjuntura colonial em Portugal não sofreu alterações 

em relação ao seu regime político. A Primeira República teve de entender que a 

realidade do Império Colonial constituía uma dinâmica própria, movida por outras 

temporalidades, e a realidade da metrópole (Portugal) era distinta dos seus territórios 

coloniais.

A lei de separação do Estado e da Igreja nas colônias foi controversa (REIS, 

2011, p. 154). Dela resultou a expulsão dos missionários portugueses das diversas 

ordens religiosas e sua substituição por missões laicas. De acordo com Hugo Gon-

çalves Dores, a vontade de uma missionação portuguesa, de responsabilidade de 

padres seculares nacionais que contribuíssem para um trabalho de nacionalização 

das populações indígenas, foi a idealização de um funcionalismo instrumentalizado 

e especializado que trabalhava junto das populações locais em nome do Estado e 
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não necessariamente da evangelização. Os missionários estrangeiros, tanto católicos 

quanto protestantes, não foram expulsos. Esse fato começou a se alterar a partir do 

ano de 1920 com uma rápida concessão de apoio português as missões católicas na-

cionais (DORES, 2015, p. 58).

Logo que ocorreu a implantação da República, os jesuítas foram expulsos de 

Moçambique em 8 de outubro de 1910. Entretanto, em 1914, ainda havia padres 

jesuítas que atuavam em missões na região da Zambézia o que revelava uma comple-

xidade no processo, algo que poderia ser apenas entendido na realidade missionária 

no espaço colonial (DORES, 2015, p. 69). Para os missionários, no caso os protestan-

tes, que trabalhavam na África portuguesa, a notícia da proclamação da República e 

os rumores de uma nova legislação religiosa surgiram como um augúrio de melhores 

relações entre as sociedades missionárias e a administração lusitana. A ideia de rela-

cionamento com um governo que excluiu as querelas confessionais constituía uma 

superação.

Os problemas desencadeados com a expulsão dos jesuítas em Moçambique fize-

ram os republicanos entenderem as particularidades do mundo colonial, que longe 

de estar fechado em fronteiras, mostrava ligações dinâmicas e plurais com a política 

missionária internacional, os imperialismos e os nacionalismos europeus. A Monar-

quia teve que entender essa realidade própria na questão missionária que o conserto 

das nações e os movimentos missionários obrigavam (DORES, 2015, p. 92). A Repú-

blica precisou começar a compreender as dinâmicas próprias dos espaços religiosos 

em África. Entretanto, aconteceram medidas que estavam em contradição com a 

laicidade do Estado Republicano que foram resultados de pressão externa e interes-

ses do poder político vigente.

Em janeiro de 1914, o prelado de Moçambique, Ferreira da Silva, dirigiu-se 

ao Ministro das Colônias queixando-se dos resultados negativos da falta de apoio 

do Estado nas atividades missionárias, frisando a esperada diminuição dos efeitos 

nacionalizadores face o crescimento das missões estrangeiras. Os republicanos não 

poderiam evitar a formação de novas missões católicas se instalando nas colônias 
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protegidas pelos acordos internacionais. Em agosto do mesmo ano, o governador 

de Moçambique, Joaquim José Machado aprovou a portaria nº 1.077 que atendia 

as reivindicações de religiosos na colônia. O administrador entendia a importância 

das missões religiosas portuguesas e os serviços prestados à instrução e educação dos 

indígenas, além de apoiar a soberania nacional no território. Joaquim José Machado 

acreditava que a substituição das missões religiosas pelas missões civilizadoras não 

era possível e que a extinção da atuação religiosa deveria aguardar a efetiva insta-

lação das ordens laicas (DORES, 2015, p. 114). De acordo com a Portaria, decre-

tava-se o pagamento às missões das dotações previstas no orçamento da colônia no 

ano anterior. As missões, com a lei, continuariam recebendo contribuições estatais, 

dissipando as preocupações existentes nos meios religiosos e missionários em relação 

a Moçambique.

Durante a Primeira Guerra Mundial, diversos membros do parlamento real-

çavam a importância das missões religiosas, cujo trabalho e eficiência puderam 

comprovar nas suas atuações em África. A Sociedade de Geografia de Lisboa, em 

diversos momentos, se posicionou sobre a importância das missões para o desenvol-

vimento da obra colonial portuguesa (DORES, 2015, p. 123-126).

Ao final do conflito mundial, em 1919, na Convenção de Saint-Germain-en-La-

ye ocorreu a renovação dos princípios da liberdade religiosa que estavam presentes 

na ata da Conferência de Berlim. O novo acordo dava destaque ao papel das missões 

religiosas na construção das sociedades coloniais. Durante esse ano, os republicanos 

procuravam arrumar as falhas que lhes eram apontadas na política de missionação. 

Muitos decretos a respeito das missões foram aprovados em 1919 devido às conjun-

turas políticas nacionais e internacionais a respeito do Império Colonial Português 

(DORES, 2015, p. 157). Hugo Gonçalves Dores assinalou que a solução do proble-

ma das missões não estava em revalorizar ou redefinir o papel das missões religiosas, 

mas sim substituí-las, gradativamente por um projeto que incorporasse os valores e 

os ideais republicanos da sociedade portuguesa (DORES, 2015, p. 174).
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A concepção sobre o papel que a missionação deveria ter na estrutura colonial 

de Portugal foi contínua nos regimes monárquico e republicano, sua compreensão 

era um dos elementos essenciais para a análise do processo de construção das polí-

ticas de missões religiosas nas colônias portuguesas. Segundo Hugo Gonçalves Do-

res, isso permite perceber níveis de continuidade no caráter religioso-missionário da 

Monarquia para a Primeira República. A missionação não era uma questão apenas 

religiosa, ela foi parte integrante da problemática dos Impérios Coloniais Modernos 

e indissociável do projeto colonizador que começou em Oitocentos (DORES, 2015, 

p. 22).

O surgimento de um periódico combativo: O Africano

É importante lembrarmos que, desde final do século XIX, Lourenço Marques 

se transformava em uma importante cidade cosmopolita em Moçambique devido a 

rápida modernização e desenvolvimento que a cidade tinha devido seu porto e cami-

nho de ferro. Além disso, a cidade era palco de efervescentes culturas devido ingleses, 

franceses, belgas, sírios, libaneses, gregos, italianos, indianos, chineses e judeus que 

mudaram para a região devida sua importância estratégica com as minas existentes 

no Transvaal, na África do Sul (BRAGA-PINTO. 2014, p. 47).

A presença de colonos e estrangeiros na localidade é uma característica que se 

refletiu nos primeiros periódicos, em início do século que seriam extremamente eu-

rocêntricos e voltados para os interesses comerciais estrangeiros. Foi nesse contexto 

que o jornal O Africano foi inaugurado em 25 de dezembro de 1908, com um im-

portante editorial que destacaria suas diretrizes, como veremos logo a seguir. Ele se 

insere numa série de iniciativas reivindicatórias que aconteceram em diversas partes 

da África subsaariana e de manifestos de diversos afro-descendentes na América. 

Isso é resultado de um importante intercâmbio de ideias entre as elites intelectuais 

negras na América, na África e nas metrópoles europeias (BRAGA-PINTO, 2014, 

p. 45). Esse caldeirão de ideais faz parte do surgimento do pan-africanismo e de seus 

importantes teóricos como Marcus Garvey, no qual o Brado Africano publicaria um 
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artigo, W.E.B Du Bois e Blaise Diagne e das instituições que estavam surgindo nesse 

momento nas colônias em África como, por exemplo, a Liga Africana.

A proposta desse periódico apareceu em seu primeiro subtítulo “Quinzenário 

noticioso e de propaganda a favor da Instrução”. Da mesma forma que outros jor-

nais surgidos em Moçambique em Oitocentos, a defesa de ideais liberais como a 

educação para todos apareceria logo nas suas primeiras páginas. Mas, o que faria de 

O Africano uma publicação diferente das demais que aconteceram naquela colônia? 

De acordo com César Braga-Pinto (2014, p. 48)

O que faz tão significativo e peculiar o jornalismo inaugurado em de-

zembro de 1908 com o “número único” de O Africano é acima de tudo 

sua longa duração: mesmo considerando-se que a sua periodicidade, 

assim como o direcionamento ideológico e político, tenham se transfor-

mado em muito ao longo dos anos, a princípios articulando ideias mais 

ou menos nativistas ou localistas, promovendo logo em seguida ideais 

de inclinações pan-africanistas e, mais tarde, já sob o nome de O Brado 

Africano, e vitim da censura metropolitana, defendo um programa de 

caráter explicitamente cristão e estado-novista.

Outra peculiaridade existente na criação desse periódico, segundo César Braga-

-Pinto (2014, p. 49) seria que

Desse jornalismo combativo é que nele se delineia um primeiro público 

leitor em Moçambique, assim como nomes próprios de autores que não 

só passam a ser reconhecidos, mas que encontrariam seguidores duran-

te as décadas posteriores.

O Africano foi publicado até o ano de 1909, com treze números, devido a dificul-

dades financeiras foi encerrado. Seu retorno aconteceu em 1911, a ameaça cultural 

da língua inglesa na região marcou a adesão de colonos ao projeto de editorial do 

jornal. O ressurgimento d’O Africano foi pautado com uma nova linha editorial que 

era em “em defesa da causa africana”. Ao contrário do Grêmio Africano que só in-

tegrava mulatos e negros com uma posição social privilegiada, O Africano começou a 
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integrar brancos radicados em Moçambique e que se associavam aos interesses dos 

africanos opondo-se aos abusos cometidos pelas práticas coloniais (ZAMPARONI, 

1988, p. 80). De acordo com Fernanda do Nascimento Thomaz (2008, p. 48)

Quando O Africano ressurge em 1911 passa a integrar também brancos 

que incluíam em suas reivindicações os interesses dos negros, ainda que 

não fosse comum esse compartilhamento das contestações nas associa-

ções que ali estavam sendo criadas. Cabe ressaltar que o jornal era de-

fendido, inicialmente, por seus editores como autônomo às associações 

políticas “portuguesas” que começavam a se organizar em Lourenço 

Marques. O Africano (...) assumiu uma posição de luta e de unidade entre 

diversos setores sociais, se opondo, à corrupção e a algumas políticas da 

administração colonial.

O Africano teve alta circulação em Moçambique e chegou a ser vendido para mi-

neiros moçambicanos que trabalhavam na União Sul Africana. A responsabilidade 

de venda do jornal nessa região coube ao Padre José Vicente do Sacramento que era 

amigo dos diretores do jornal (BRAGA-PINTO, 2014, p. 49). Era um jornal bilín-

gue, português e ronga. Entre seus textos publicados estavam as críticas da maioria 

da população africana e não apenas dos assimilados que eram submetidos à má ad-

ministração portuguesa, ao trabalho forçado (chibalo), a alta cobrança de impostos e 

a violência da ocupação territorial. 

A direção do jornal era dividida por João Albasini como diretor, José Albasini 

como editor e, em 1912, assumiu as funções de administrador-secretário o português 

José dos Santos Rufino. A emergente burguesia colonial portuguesa (funcionários, 

colonos radicados em Moçambique, operários e outros lusitanos) e a pequena bur-

guesia local de africanos privilegiados desenvolveram uma complexa luta e consciên-

cia de denúncia social através de O Africano. 

Seu diretor, João Albasini, foi uma das principais figuras que publicava no jornal 

assinando seu nome ou usando pseudônimos que representavam diferentes setores 

políticos e sociais que existiam em Moçambique. Seus principais pseudônimos foram 
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João das Regras e Chico das Pegas. Os textos assinados por João das Regras têm um 

teor mais sério, com um estilo retórico desenvolvido, impregnado de legalismo e mo-

ralidade. João das Regras é um velho saudosista dos ideais progressistas fermentados 

quando da ocupação de Moçambique, criticava o não cumprimento de princípios 

legais, os abusos e a má gestão das autoridades portuguesas. No texto Amor em vinho 
publicado em O Africano em 11 de junho de 1913, podemos ter noção do seu estilo 

literário:

Era na Malanga, ao cair duma tarde de sol e moscas no mês de abril. Às 

portas, monhes espreitando o almejado “magaica” agora ausente coça-

vam-se desolados. Na esquadra policial um cipaio dormitava à varanda, 

com o cacete nas unhas, enquanto lá dentro o chefe atento punha em 

ordem a papelada, aproveitando aquela paz tão longamente desejada. 

Tarde sem rumor, em que tudo mergulhava na tranquilidade em que 

devia viver todo sempre, tarde idílica única, sem precedentes na Malan-

ga tumultuosa dos tempos do “compound”! Paz, sossego... que bom! (O 

AFRICANO, 11 de junho de 1913)

Já Chico das Pegas é um comerciante de gado que abasteceria a cidade de Lou-

renço Marques, sempre bem-humorado, descontraído e perspicaz, seria um observa-

dor dos costumes da época que descrevia com senso de humor e ironia, satirizando 

as mazelas do colonialismo nos aspectos culturais do cotidiano. No texto Coisas de 
“narros” publicado em 14 de junho de 1914 no O Africano podemos perceber sua lin-

guagem mais coloquial:

A sebência das cantinas, onde se vendem coisas mais imundas ainda, 

já foi visitada pelo facultativo municipal? Não! Só as pretas, porque es-

tão empenhados em não deixar a preta ganhar um vintém licitamente, 

porque a preta deve só viver na cantina do “mulungo”, dando carne e 

bebendo vinho. E aqui está como se emporcalha a reputação de uma 

Câmara que, na melhor das intenções, julgando tratar da higiene, vai 

fomentar a imoralidade. O maior flagelo que podia ter caído. É que 

realmente nem de propósito! Arre! (O AFRICANO, 14 de junho de 

1914)
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Além de João Albasini e seus pseudônimos, O Africano possuía outros colaborado-

res em seus textos como, por exemplo, Nyeleti e o padre José Vicente do Sacramen-

to. Sobre os colaboradores é importante assinalarmos que muitos se identificavam 

apenas com uma letra do alfabeto como, por exemplo, F., que ora se apresentava 

como Fafitin, que era um importante colaborador assíduo do jornal que discutia as 

injustiças das cobranças de impostos para as populações locais.

O Africano possuía entre seus colaboradores um setor católico africano que de-

fendia que as missões portuguesas deveriam dominar a educação local dos indígenas, 

enquanto as protestantes deveriam ser recusadas e expulsas. Essa defesa das missões 

católicas portuguesas era para a melhor divulgação da língua portuguesa, sendo um 

meio fundamental para a promoção profissional e social em Moçambique (MO-

REIRA, 1997, p. 47). Valdemir Zamparoni assinalou que o grupo constituinte de O 
Africano vivia um paradoxo: lutava pela ampliação do ensino de português, mas nas 

páginas do jornal apareciam línguas locais (ZAMPARONI, 2009, p. 47). 

O fracasso missionário em Moçambique nas páginas de O Africano

Desde o período das Grandes Navegações, Portugal e a Igreja Católica se alia-

ram no processo colonizador de novos povos. Entretanto, com a proclamação da Re-

pública em 1910, esse cenário se alterou profundamente. Em 20 de abril de 1911, o 

novo governou instituiu a Lei de Separação da Igreja e do Estado na qual ficou proi-

bido o financiamento do Estado para os cultos e missões atuantes no espaço colonial. 

O ensino religioso deixou de ser ministrado nas instituições de ensino, aconteceu a 

instauração da liberdade de culto e as propriedades da Igreja foram nacionalizadas.

Em 1913, Portugal autorizou a criação e instalação nas colônias das missões lai-

cas e que a primeira em território moçambicano só foi instalada em 1918. A iniciati-

va da criação desse novo serviço missionário foi fortemente apoiada pelos assimilados 

em torno do Grêmio Africano, mas rapidamente suas esperanças se alteraram com a 

ineficácia educativa demonstrada por tais empreendimentos, considerados piores até 

que as missões controladas pelos católicos (ZAMPARONI. 1998, p. 416).
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Nas páginas de O Africano notaremos publicações de um setor católico fortemen-

te organizado na capital da colônia que criticava constantemente a falta de iniciativa 

da República para o financiamento das missões e condenando presença do protes-

tantismo em Moçambique. É interessante salientarmos que a presença de missioná-

rios protestantes atuando na localidade era algo extremamente recente, foi a partir 

de finais de Oitocentos que o protestantismo começou a ser propagado na localidade 

devido a influência de clérigos presentes em colônias vizinhas. De acordo com Val-

demir Zamparoni

Apesar dos percalços e dos conflitos que os missionários estrangeiros e 

seus discípulos vivenciavam, ao se defrontarem com universos cosmo-

gônicos diferentes, pode-se dizer que estas missões tiveram mais sucesso 

que as católicas, e sua intensa atividade e a acolhida menos hostil dis-

pensada pelas populações locais – certamente fruto do melhor conhe-

cimento e tacto no trato com as mesmas, além de uma imagem que a 

dissociava do Estado opressor – provocou, nas autoridades portuguesas, 

vivas desconfianças que se perpetuarão nas décadas seguintes.

Outro fator interessante que precisamos considerar nas páginas de O Africano é a 

forte presença de um clero católico que publicaria no periódico desde seu princípio e 

disputaria espaço com outros setores sociais presentes no jornal, como os sindicalistas 

e anarquistas.

Em 12 de setembro de 1912, o jornal se posicionou a respeito da substituição 

das missões católicas por missões laicas e acreditava que tal atitude se tornaria “um 

grave erro político”. Em um editorial sem assinatura, O Africano acreditava que tal ati-

tude desnacionalizaria as colônias, “deixando o campo livre à influência ativa e forte 

das inúmeras missões estrangeiras, incluindo a grande propaganda que o islamismo 

está fazendo, principalmente na costa oriental, e que para nós se pode tornar n’um 

grande perigo”. É ressaltado que a missão civilizadora da colonização nunca seria 

concluída com o papel desempenhado por missões civis, pois
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Nuncas as missões laicas poderiam satisfazer o fim que as grandes po-

tencia tem tido em vista, isto é, o de opor uma ação as diversas e inú-

meras seitas religiosas estabelecidas nos nossos domínios ultramarinos, 

dada a grande tendência que o indígena tem para abraçar qualquer 

religião. A influência exercida pelas outras missões deve por nos ser 

combatida com armas pelo menos eguaes (O AFRICANO, 12 de se-

tembro de 1912).

Para o autor desconhecido do editorial, a República errou ao criar a lei de se-

paração de Estado e Igreja, tomando uma atitude considerada “precipitada” e de 

efeitos poucos diplomáticos, no qual criou uma atmosfera de “dúvidas e receios, na 

parte respeitante a organisação das missões ultramarinas” (O AFRICANO, 12 de 

setembro de 1912).

Dois anos após a medida de separação do Estado e Igreja pela República, O 
Africano publicou um editorial assinado por Augusto Baptista que assinalava as maze-

las e conseqüências negativas criadas por tal ato e que pouco benefício trouxe para 

Moçambique e sua população indígena, pois afetou diretamente os espaços escolares 

criados pelos missionários católicos e deixou as missões sem orçamento

As missões vegetam, porque as dotações foram cerceadas, contudo nada 

as veio substituir. Donde resulta que o indígena fica sem missões e sem 

escolas e egualmente sem aquilo que deveria vir em substituição das 

mesmas, pois que até ao presente ainda nada apareceu. Se ele conhe-

cesse o chavão havia de dizer com os meus botões: aqui está o que é a 

solidariedade universal. É nada mais nada menos isto, um povo que se 

arvora em tutor de outro, a quem faz pagar as despezas do regabofe, 

não lhe permitindo sequer que aprenda a ler (O AFRIANO, 24 de maio 

de 1913).

Em 23 de maio de 1914, um dos colaboradores do periódico o Padre Vicente 

escreveria sobre a Lei de Separação, mas ressaltava que a o clérigo português perdeu 

espaço na vida política do novo regime devido a anos de ligação com a monarquia 

portuguesa. Assim, “o regime monárquico caiu, e o clero portuguez, que contribuiu 
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para a sua queda, visto que foi a política que a provocou, na manhã de 5 de outu-

bro, estremunhado, pálido, cheio de medos e de receios, a ver-lhe fugir das mãos (...) 

comodismo d’uma vida que acabara” (O AFRICANO, 23 de maio de 1914). Para 

ele, o problema não era a República, mas um revanchismo dos republicanos pela 

alta colaboração da Igreja Católica com a antiga Casa de Bragança. De acordo com 

Padre Vicente

A lei da separação era uma necessidade para a religião em Portugal; e 

mal foi que a monarquia a não tivesse decretado, tal qual ela devia ser, a 

semelhança da do Brasil, para que os inimigos da Egreja não podessem, 

apregoando liberdade, vir decretar não uma lei de separação, mas uma 

“escravidão”. (...) Para nós, pois, a lei da separação foi um bem para a 

Religião em Portugal; ela era uma necessidade perante a política do cle-

ro e o indeferentismo religiosos dos fieis. (...) O jacobinismo portuguez 

deu o que tinha – uma lei de opressão – escravisadora – draconiana e 

marroquiana – para o clero nacional; liberal, boa e doce – para o clero 

estrangeiro, o clero que tem ministros, cônsules e navios de guerra (O 

AFRICANO, 23 de maio de 1914).

Na semana seguinte, em um texto que carregava o mesmo nome que o anterior, 

Padre Vicente defendia que a Lei de Separação era uma necessidade que deveria ter 

se restringido ao espaço da metrópole e não para o restante do Império Colonial. 

Nas colônias haveria a necessidade de suas existências devido à falta de infraestrutura 

e para a educação indígena, assim ao retirá-las das colônias seria “um erro crasso, 

um erro político, uma medida antipatriótica” (O AFRICANO, 27 de maio de 1914). 

O próprio João Albasini escreveu em diversas situações sobre o fatídico destino 

das missões em terras moçambicanas. Em uma delas usou seu heterônomo João das 

Regras que assinalava que as missões eram mal administradas e planejadas, mas que 

a atuação do missionário modificaria a vida dos africanos, em suas palavras:

As nossas missões, a meu ver, teem sido mal orientadas, mas há toda 

a vantagem em conserval-as, olhando o Governo e bem assim na au-

toridades administrativas por ellas, com os cuidados e auxílios que as 
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pessoas requerem. Os nossos missionários em geral são trabalhadores, 

inteligentes e sobretudo patriotas. É preciso notar os indígenas ao atin-

girem a edade viril abandonam os missionários, principiando a esque-

cer o que aprenderam e voltam a pratica dos costumes e usos das suas 

terras: procuram na constituição cafreal a garantia d’uma folgada sub-

sistência. O indígena que adquire o conhecimento das primeiras letras, 

ao ver que não é beneficiado de modo a garantir-lhe a sua subsistência 

sem grande exforço, encaminha-se pelo atoleiro dos expelientes e abu-

sa quanto pode, evidenciando defeitos que adquiriu, de modo a poder 

manter o grau de civilisação que recebeu na escola (O AFRICANO, 18 

de fevereiro de 1914).

É interessante refletirmos que o próprio João Albasini se alfabetizou e se educou 

juntamente com seus irmãos em escolas missionárias. Acreditar na potencialidade 

das missões e seu sucesso em Moçambique faziam parte da sua formação católi-

ca, assim as escolas administradas pelos clérigos mudariam a vida e formação das 

pessoas. Ele acreditava que os indígenas não “vê a instrução uma necessidade, nem 

mesmo lhe devemos exigir uma prespicacia superior a nossa, pois em regra a creança 

europeia também não inveja a escola”. A falta de expectativa com as escolas mis-

sionárias e o ensino ministrado pelas missões se deveria que “os nossos missionários 

luctam com os suissos em condições de manifesta inferioridade, simplesmente devido 

a melhor preparação d’estes para o fim que se destinam”. Assim, a melhora das mis-

sões católicas era uma perspectiva que toda “a gente pedia, o que toda a gente via”, 

mostrando a urgência das melhorias dessas instituições em solos moçambicanos (O 

AFRICANO, 18 de fevereiro de 1914).

Outro missionário colaborador do periódico, o padre Manuel da Cruz Boavida 

acreditava que o papel do clero nas colônias não era apenas de cristianizar os indíge-

nas, mas educá-los e buscar transformá-los pela vida da “civilidade”. Assim, 

Os missionários portuguezes, hoje, senhor, sem se esquecerem de que 

são sacerdotes católicos, não ignoram que o seu múnus é também de 

civilisadores, de educadores. Eles sabem muito bem que o preto não se 

civilisa, não se educa apenas com missas, com “padre nossos” e porque 
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sabem isto muito bem, antes de ensinarem aos indígenas a aproxima-

rem-se de Deus pela oração, ensinam-lhe a aproximarem-se d’Ele por 

meio do trabalho, pela pratica de preceitos Moraes e verdadeiramente 

sociaes. Orar e trabalhar enlaçam-se, porque se orar aperfeiçoa, traba-

lhar dignifica. Para aperfeiçoar o individuo socialmente falando; para 

lhe combater os defeitos; para lhe evitar más inclinações; para lhe dig-

nificar os sentimento se nao há cousa melhor que o trabalhar e orar (O 

AFRICANO, 19 de maio de 1915).

Para o autor, quando aconteceu a instauração do regime republicano, as missões 

encontravam-se em situação deplorável, com dotação pouco significativa para suas 

ações no espaço colonial e com constante interferência em suas ações. Não havia um 

planejamento ou uma orientação estudada e definida de como sua atuação deveria 

acontecer e quando o religioso começa a conhecer sua localidade e seu público de 

atuação era transferido para outra região ou diocese. Além disso, as missões protes-

tantes também eram vistas com um caráter ameaçador pelo religioso que defendia

Os protestantes, as missões extrangeiras, estão alastrando-se por toda a 

Provincia: elas vão, qual planta parasita, qual sanguessuga estendendo 

as suas raízes e abraçando a arvore da civilisação, creada pelas missões 

portuguezas; amanha esta arvore será seca e a primeira rajada de vento 

a deitara por terra. Ficarão então aquelas em campo e livres, prontas 

e aptas a vibrarem-nos o ultimo golpe (O AFRICANO, 19 de maio de 

1915).

Ao finalizar seu texto, o padre Manuel da Cruz Boavida ressaltava que o Gover-

no deveria agir rapidamente e entender qual era a função dos missionários dentro do 

Estado Colonial, mas sem demora, pois as colônias possuíam necessidades urgentes 

(O AFRICANO, 19 de maio de 1915).

Considerações finais

Em linhas gerais, era unânime a necessidade de reorientar a organização das 

missões em Moçambique segundo os administradores do periódico e seus colabora-
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dores. Tais instituições desempenhariam um papel fundamental para cativar a popu-

lação nativa e fazer o papel que o Estado Colonial tinha dificuldades de executar, a 

educação para os africanos.

O Africano afirmava a necessidade de uma política mais forte para impedir a 

atuação de missões protestantes na localidade, para isso defendia maior investimento 

e preparação dos missionários que atuavam em Moçambique. As missões católicas 

eram vistas como uma esperança e possibilidade da população local conseguir se 

alfabetizar e ter os primeiros ensinamentos educacionais.
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Joseph Dupont: reflexões sobre 
os processos educativos da 
missionação

Jefferson Olivatto da Silva29 

Introdução

Em outros trabalhos sobre os Missionários da África (DA SILVA, 2015a, 2015b, 

2015c), explanamos o processo da missionação católica zambiana e que poderia 

ser interpretada a partir de dois períodos: exploratório (1891-1910) e expansionis-

ta (1911-1937). Todavia pretendemos nos focar nos processos educativos de longa 

duração que atraíram Joseph Dupont para a centralidade da nascente consciência 

católica. Além disso, a atitude de aceitação no interior da fronteira Bemba desse 

estrangeiro teve como reflexo político e econômico a Pax Britannica, qual seja, o domí-

nio da governança da British South Africa Company (BSAC ou BSACo) – dentre outras 

imposições, a taxação de impostos para todas as cabanas ou casas africanas e convo-

cações compulsórias para o trabalho na prospecção de minérios e guerras. 

Para tanto, faremos uso da História Moderna em África, principalmente da lite-

ratura colonial, dialogando com a Antropologia da Educação para compreendermos 

29 Possui graduação em Psicologia - Bacharelado e Formação de Psicólogo pela UNESP/Assis (2000), graduação em Filosofia 

Licenciatura pela USC-Bauru (1999), mestrado em Educação pela UNESP/Marília Filho (2003) e doutorado em Ciências Sociais pela 

UNESP/Marília (2012). Realizou estágio pós-doutorado na UFPR, Programa de Pós-Graduação em Educação (bolsista CNPq, 10/2017) 

sobre processos educativos no ensino superior com enfoque na Antropologia da Educação. Realizou o estágio de pós-doutorado 

na UFPR sobre História da Saúde na África e o comportamento social (2013-2014) e pós-doutorado em Educação (UFPR) sobre 

processos educativos universitários e aprendizagem comunitária negra (2017-2018). Também conduziu pesquisa no Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social na UEL com enfoque em processos educativos de estudantes indígenas na 

graduação. É docente da Universidade Estadual de Londrina, atuando na Graduação, Dept. Psicologia Social e Institucional, e no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICENTRO. Pesquisa sobre estudos étnico-raciais, com ênfase em Psicologia Social 

e Comunitária e Antropologia Educacional, com os temas: comunidades tradicionais e saúde, saúde comunitária negra e indígena, 

ensino-aprendizagem e sofrimento psicológico e racismo. Membro da coordenação colegiada da Comissão Universidade para os 

Índios da UEL - CUIA/UEL; membro coordenação colegiada da Área de Saúde da População Negra (ABPN); e Coordena o Núcleo 

de Estudos Ameríndios e Africanos - NEAA/UNICENTRO - desenvolvendo propostas pedagógicas da lei 10.639/2003 e 11.645/2008.
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os processos educativos que envolveram a ambígua posição do missionário Joseph 

Dupont para o catolicismo zambiano, entre os anos de 1895 a 1911. 

Esse período exploratório se caracteriza por rupturas em processos políticos, 

econômicos, religiosos e sociais, concomitante a introdução de novas práticas inter-

nacionais que ora impunham ora negociavam com as chefarias africanas do interior: 

1. Sobreposição e domínio de territorialidades: a) disputa dos territórios afri-

canos entre as costas atlânticas e índicas, principalmente com o Congres-

so de Berlim (1884-85); b) domínio cristão entre protestantes e católicos; 

c) reconhecimento da Propaganda Fide da governança eclesiástica de 

Pró-Vicaritatos; 

2. Levantes de chefarias africanas: a) resistências ao domínio estrangeiro; b) 

reafricanização do cristianismo; 

3. Negociação com novas práticas sociais pelas comunidades africanas. 

No entanto, devemos compreender que as resistências e negociações africanas 

operavam a partir de processos educativos de longa duração (M’BOKOLO, 2009, 

p. 12, 163, 517; DA SILVA, 2015b, p. 78; 2016, p. 181). Mesmo com rupturas nas 

estruturas sociais das chefarias, as mudanças ocorreram pela negociação com esque-

mas de aprendizagens que orquestravam as identidades comunitárias. Esse processo 

foi possível à medida que essa negociação teve como pano de fundo constelações de 

aprendizagens que modelavam mudanças de comportamentos em decorrência dos 

interesses e demandas para amparar a afirmação de identidades compartilhadas (DA 

SILVA, 2016, p. 40). Nesses termos, é possível entender de que maneira as ações 

de Joseph Marie Stanilas Dupont (1850-1930) convertidas em identidade católica 

bemba foram utilizadas para legitimar a importância dos Missionários da África na 

Zâmbia (MACOLA, 2003, p. 344; HINFELAAR, 2004, p. 22; HINFELAAR, 2003, 

p. 366; DA SILVA, 2015b, p. 216). 
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Sobreposição e domínio de territorialidades

A missionação católica da Zâmbia teve como principal pivô a atuação da So-

ciedade dos Missionários da África, fundada pelo Cardeal francês Charles Allemand 

Martial Lavigerie (1825-1892), para atuar junto aos árabes do Magrebe e negros da 

África subssariana. A Argélia, para Lavigerie, era a porta aberta para a catolicização 

da África, não somente para as populações do Norte, mas também em direção ao 

interior do Sudão, nas regiões descritas pelos exploradores europeus que começavam 

a adentrar nas regiões próximas ao Vale do Rift, tanto ao Sul, desde o rio Zambeze, 

quanto ao Norte em busca da nascente do Nilo. Ademais, cada grupo religioso pre-

cisa orquestrar-se por uma estrutura eclesiástica vinculada à centralidade papal e, 

dessa forma, ser legitimada para sua existência. No caso dos Missionários da África, 

podemos observar que suas ações e jurisdição tinham como pano de fundo circuns-

crições específicas em África. Embora fosse bispo em Nancy, depois arcebispo em 

Argel, núncio até alcançar o posto de cardeal, Lavigerie organizou três institutos (ir-

mãos, padres e irmãs) em 1868 para efetivar a evangelização da África, inicialmente 

entre árabes e muçulmanos no Magrebe até enviar as primeiras caravanas em 1878 

para a África subsaariana (RENAULT, 1992, p. 354; DA SILVA, 2015b, p. 30). 

Por outro lado, Lavigerie disputava territórios contra os protestantes que tinham 

o apoio de seus impérios e com outros grupos católicos pela governança dos Pró-Vi-

cariatos do interior africano ao longo do Vale do Rift (RENAULT, 1992, p. 345). 

A formação eclesiástica, não apenas na França, mas em toda a Europa, ecoava 

modificações profundas. Uma das causas era a necessidade de reconquistar territó-

rios perdidos pela Reforma Protestante, no Velho e Novo Mundo. Dentre essas me-

didas da reforma, havia fundado, em 1868, três institutos para estabelecer um clero 

católico sólido na África, a partir do mundo árabe e islâmico. Porém essa disputa 

entre os cristãos se estendia, inclusive, pela campanha humanitária contra o comér-

cio escravagista da África, Lavigerie assumiu a direção da Associação Internacional 

Africana (AIA) entre os anos de 1888-1889, disputando contra os interesses explora-

tórios das Coroa de Leopoldo II e da Companhia Real do Níger, subjacentes à asso-
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ciação (AJAYI, 2010, p. 771). Devemos lembrar que a atual Zâmbia estava na região 

do interesse colonial luso, denominado de Mapa Cor de Rosa, entre Moçambique 

e Angola, e o império inglês representado pela força política, econômica e bélica da 

African Lake Company e Bristish South Africa Company (BSAC), que contava com Henry 

Johnson e Cecil Rhodes, respectivamente (RENAULT, 1971b, p. 167). Havia o inte-

resse de explorar as riquezas minerais, juntamente com a força de trabalho local, os 

territórios do interior africano, como ficou conhecida a ilustração do mapa do conti-

nente com Cecil Rhodes com o pé direito na Cidade do Cabo e o esquerdo no Cairo. 

Após o envio dos missionários para Uganda e Congo, a diplomacia católica da 

Propaganda Fide e os interesses britânicos, planejaram que os missionários de Lavigerie 

estabelecessem postos para a conversão dos Babemba (SHORTER, 2006, p. 184). O 

fundador Lavigerie fazia suas visitas nas capitais europeias com o fim de arrecadar 

fundos para suas novas caravanas de missionários ao interior africano. Portugal sen-

tiu ser oportuno esse apelo. A Coroa enviou dois deputados a Paris para encontrar o 

clérigo: o antigo ministro português das colônias De Macedo e o célebre explorador 

Serpa Pinto. 

O pedido dos portugueses vinha ao encontro das inquietações expansionistas 

do Cardeal Lavigerie, pois apresentava benefícios para ele ajudar a Coroa portu-

guesa a estabelecer um posto missionário em Niassa. Com vistas a ganhar o apoio, 

outro representante português, Barros Gomes, nutriu a posição eclesiástica do, então 

Núncio, Charles Lavigerie em favor de sua campanha antiescravagista e contra a ex-

pansão reformista na região (RENAULT, 1971b, p. 116; VASQUEZ, 2007, p. 196). 

Tangencialmente, essa disputa é findada pelo ultimatum inglês por Lorde Salis-

bury contra os lusos na região de Matembele, Mashona e Niassa-Shiré, fazendo-os 

abrir mão do território. Porém, ali também estavam os missionários do Cardeal La-

vigerie, quando adentraram o continente africano em 1889, ao sul do Lago Malauí 

rumando para o centro do continente e a convite da coroa portuguesa. Com efeito, 

por conta dessas tensões, Cardeal Lavigerie os ordena abandonar a região e se dirigir 

para o norte do lago, entre os Mambwe e se instalarem na Estrada de Stevenson. 
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Esse trecho ligava o escoamento de marfim do Vale do Rift entre o sul do Lago Tan-

ganica e o norte do Lago Malauí até o porto de Quilua. 

Além dessa disputa, outra se constituía na Santa Sé. Cardeal Lavigerie, como 

um dos membros da Associação Internacional Anti-escravista, estava preocupado 

com a expansão das ações políticas e econômicas das potências protestantes no inte-

rior africano. Outrossim, pelo interior africano ser uma região para além dos prazos 

portugueses e estar sob o auspício da Propaganda Fide, igualmente, exige que Cardeal 

Lavigerie entre em disputa com outras ordens católicas há mais tempo no continente 

e que ansiavam ter esse domínio territorial. Lembrando que os Espiritanos, Congre-

gação do Espírito Santo, contava com o apoio de Leopoldo II que preferia a presença 

belga a francesa no Congo, até conseguiram a jurisdição eclesiástica e retiraram 

Joseph Dupont de lá (SHORTER, 2006, p.61). 
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Figura 6: Mapa 1 – Circunscrições dos Missionários de Lavigerie 
Retirado de Renault, 1971a, Anexo.
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Levantes africanos e reafricanização cristã 

Houve reações africanas refratárias ao domínio estrangeiro, mas algumas atraí-

das para este poder como resolução aos conflitos internos. As reações contrárias à 

chegada dos europeus podem ser caracterizadas em consequência dos vínculos esta-

belecidos: autogoverno local em virtude dos primeiros impactos do colonialismo de 

exploração e de ocupação; submissão aos poderes coloniais por conta da Primeira 

Guerra Mundial ocorrida em solo africano; e utilização pelas populações locais de 

sinais diacríticos cristãos em seu nacionalismo nascente. 

Pela busca de retorno ao autogoverno houve na região da África Austral: 1) con-

fronto exibido pelos Zulu, ao sul de Limpopo; Ndebele, entre Limpopo e Zambezi; 

Bemba, na Rhodesia do Norte; Yao, ao sul e norte de Niassalândia; e Angoni e os 

impérios de Mangwende, Makonni e Mutasa; 2) o protetorado escolhido por Sotho, 

Swazi, Ngwato, Tswana e Lozi que eram independentes e buscavam auxílio britâni-

co contra seus vizinhos Zulu, Ndebele, Bemba, Angoni e boêres; 3) por fim, a alian-

ça por numerosas populações pequenas e tributárias, Khoi-Khoi, Xhosa, Pondo, 

Thembu, Nfengu e Hlubi na África do Sul; Bisa, Lungu, Iwa e Senga na Rhodesia 

do Norte; e Chewa, Nianja, Nkonde e Tonga na Niassalândia (MWANZI, 2010, p. 

83).

O confronto da primeira iniciativa contra o colonialismo devia-se ao fato de 

os britânicos desejarem subjugar as mesmas áreas e populações mantidas por Zulu, 

Ndebele, Bemba e Yao, pois eram terras mais férteis, com populações numerosas 

para o emprego da colonização e ricas em minérios. Porém, elas conseguiram resistir 

até a década de 1890. Após a introdução dos missionários e das alianças com as po-

pulações africanas, não havia mais insurreições capazes de bloquear o avanço bélico 

e ideológico externo. 

A segunda iniciativa, de outra forma, apoiou-se sobre as propostas de prote-

torados e auxílio bélico, de acordo com o apelo imperialista humanitário dos mis-

sionários da coroa, por serem militarmente impotentes contra seus vizinhos Zulu, 
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Ndebele, Bemba e Yao. No entanto, quanto mais líderes como Lewanika (Zâmbia) 

e Khama (Botswana) se apoiavam nos princípios cristãos, e nos missionários, mais 

refratários estavam de seus súditos afrouxando elementos identitários de seu poder e 

atraindo colonos, valores e domínios estrangeiros em seus territórios. 

De uma forma próxima a esta, a terceira maneira de lidar com a colonização 

a seu favor e contra a imposição de seus vizinhos foi a gravitação de alianças que 

ocorriam conforme a necessidade e ocasião. De um lado sofriam o peso do domínio 

militar externo, de outro se tornaram modelos cristãos e africanos civilizados que, 

sem rejeitar seus laços culturais, desafiavam o poder tradicional em favor dos coloni-

zadores. Dentre essas ações os Chewa negociaram com novos atributos civilizatórios, 

humanitários e cristãos para manter uma atitude de correspondência a ponto de, 

estrategicamente, iniciar um processo de tradução ecumênica da bíblia cristã, Buku 
Lopatulika, na Niassalândia finalizada em 1922 (WENDLAND, 1998, p. 38). 

Sem esgotar os movimentos nas diferentes regiões de levantes para a reafricani-

zação do cristianismo, segundo os quais, a partir de processos identitários anteriores, 

como esquemas de reconhecimento de autoridades, valores locais e independência 

do domínio britânico, novas lideranças conduziram formas cristãs de vivenciar a 

identidade africana. Em um recorte até 1920 podemos ilustrar os seguimentos de 

reafricanização cristã (ROTBERG, 1972, p. 55; LANTERNARI, 1974, p. 15) com 

foco na África Equatorial: entre os Bakongo da República Democrática do Congo 

(RDC), Dona Beatriz Kimpa Vita (1684-1706) promoveu a releitura cristã enquanto 

encarnação de Santo Antônio, que pela aprendizagem cristã com os capuchinhos 

restauraria o reino de São Salvador e restabeleceria preceitos locais, utilizava o cruci-

fixo para caçar e Jesus se tornou o símbolo de fecundidade e fertilidade. Também na 

RDC, dois séculos posteriores, houve em 1904 o movimento Epikilipikili que propôs 

normas rígidas de resistência passiva contra o domínio europeu, tais como: boicotes 

a trabalho, compra de mercadorias e pagamento de impostos. No Malauí, Joseph 

Booth (1851-1932) pregador Batista impactou diferentes movimentos de igrejas lide-

radas por africanos entre 1906-07 para uma evangelização da África pelos africanos. 
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Nesse sentido, suas pregações e contato com diferentes igrejas protestantes incenti-

varam a interpretação africana e cristã contra práticas ancestrais. Em seu entorno 

esteve John Chilembwe (1871-1915) renomado pregador Batista e mártir do Malauí 

revoltado com a participação de africanos na I Grande Guerra Mundial, Elliot Ke-

nan Kamwana (1872-1956) pregador do movimento da Watch Tower, Charles Vi-

cente Domingo professor do movimento Batista do Sétimo Dia e John Langalibalele 

Dube (1871-1926) fundador presidente da South African Native National Congress. 

Podemos considerar nesse cenário que as constelações de aprendizagens tinham 

a sua disposição centralidades de práticas sociais africanas e cristãs. Como aponta-

mos já dissemos: 

A aprendizagem de práticas sociais distintas pode se constituir como 

um artefato de prestígio e da demanda por resposta diante de necessi-

dades coletivas. Conforme o dinamismo do imaginário coletivo, essas 

novas disposições se tornam assimiladas e reconhecidas se conseguirem 

criar sentidos ou se se vincularem aos que já operam nas constelações 

de aprendizagens. (DA SILVA, 2016, p. 85). 

Isso nos demonstra que um caminho de aceitação das missões era a aprendi-

zagem da cultura e a inserção de elementos que construíssem o vínculo com uma 

consciência a partir do enaltecimento de valores estrangeiros (COMAROFF; CO-

MAROFF, 1991, p. 119). Para tanto era necessário às populações serem atraídas 

para os benefícios somente adquiridos com os estrangeiros e, progressivamente, com 

a incorporação de uma identidade cristã gerarem o desconforto pela presença e lem-

brança de suas práticas culturais anteriores. Todavia, podemos observar que o cami-

nho não foi unilateral, mas houve a negociação com aprendizagens que potenciali-

zaram o poder para os africanos. Ainda mais ecoando entre católicos e protestantes o 

enaltecimento da evangelização feita pelos próprios africanos, o interesse de instituir 

novos esquemas de aprendizagem estrangeiras guiou essa proposição, desde o uso 

de instrumentos sagrados como a bíblia cristã e o terço, a prática da monogamia 
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e o primordialismo étnico delimitando identidades puras (AMSELLE, 1990, p. 10; 

MACOLA, 2003, p. 343). 

Negociação com novas práticas culturais 

Consta da história oral Bemba que no sítio mortuário do Chitimukulu, grande 

chefe bemba, havia relíquias católicas (candelabro parecido com os dos jesuítas e 

uma imagem de Nossa Senhora) do período migratório em meados do século XVII. 

Por volta de 1730, os missionários dominicanos lusos se estabeleceram entre a con-

fluência do rio Luangwa e o Zambezi onde passou a ser conhecida como distrito de 

Luangwa. Muito provavelmente, houve alguma forma de contato direto ou indireto, 

visto que os Babemba comercializavam na região por meio dos árabes e Suaíles 

(ROBERTS, 1973, p. 193; DA SILVA, 2015a, p. 183). Na região do Vale Tonga em 

Mwembe foi erguido um pequeno posto missionário jesuíta no início da década de 

1880. Porém o contato católico direto em Lubemba, território bemba, teria ocorrido 

inicialmente com David Livingstone e, efetivamente, por Joseph Dupont. 

Os Babemba eram descritos por missionários e autoridades coloniais como guer-

reiros ferozes; saqueadores por razias e vendedores de escravos e marfim aos árabes 

e Suaíle em troca de armas, munição e tecido. Esses atributos tangenciavam a força 

centrípeta cristã, pairando nesses primeiros escritos quase como mera constatação 

ou descrição. Enfatizando assim que a força centrípeta que modelava os escritos, no 

caso missionário, não tinha lógica próxima a esses atributos que os pudessem incor-

porar à submissão ou à centralidade do papado (DA SILVA, 2015a, p. 48). 

Ao longo do século XX, esses sinais foram reapropriados e reproduzidos pelos 

Babemba e por estrangeiros, porém para os últimos como algo pitoresco: 

 [...] a dicotomização que considera os outros como estranhos, 
ou seja, membros de outro grupo étnico, implica o reconheci-
mento de limitações quanto às formas de compreensão compar-
tilhadas, de diferenças nos critérios para julgamento de valor e 
de performance, bem como uma restrição da interação àqueles 
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setores em que se pressupõe haver compreensão comum e inte-
resses mútuos. (BARTH, 2000, p. 34). 

A produção de sinais diacríticos foram os instrumentos simbólicos enaltecedores 

de traços perante as fronteiras com vizinhos, como valor para os tornaram reconhe-

cíveis em sua forma de reproduzir sua distinção e vínculo genético. 

Assim, a escolha dos tipos de traços culturais que irão garantir a 
distinção do grupo enquanto tal depende dos outros grupos em 
presença e da sociedade em que se acham inseridos, já que os 
sinais diacríticos devem poder se opor, por definição, a outros de 
mesmo tipo. [...]. (CUNHA, 2010, p. 238). 

Devemos lembrar que os descritores da identidade Bemba, ou pelo menos, o 

que os missionários, autoridades coloniais e pesquisadores gostariam de enaltecer 

precisam ser compreendidos para o fórum ao qual se dirigiam no Ocidente. Por ou-

tro lado, igualmente, a história da origem Bemba se tornou um instrumento político 

diante do colonialismo nascente, demarcando-os dentre as populações resistentes, 

como os Yao e os Angoni. Kalinga (1985) afirmou que, na região norte do Malauí, 

os atores da African Lake Company (ALC) e os missionários da Dutch Reformed Church 

(DRC) haviam inicialmente se proposto a trabalhar com diferentes populações, mas, 

diante das dificuldades de comunicação com a língua, adotaram os Angoni como 

os nobres selvagens e, aos olhos estrangeiros, como o parâmetro conciliador da his-

tória, política, religião, economia e língua, sobre o qual todos seus vizinhos teriam 

sido originados. Provavelmente, essa estratégia de seleção estipulou o que ficou co-

nhecido na Zâmbia como os Grandes Quatro, para se referir aos grupos étnicos do 

Nordeste: Tonga, Lozi, Bemba e Nyanja, segundo Giacomo Macola (2003, p. 346). 

Dessa forma, a relação entre grupos dominantes locais e estratégia de conversão 

cristã por meio desse domínio local, os transformaram em proto-grupos em torno de 

uma suposta etnia pura – quase que possuidores de uma identidade atemporal e sem 

as constantes e costumeiras negociações identitárias. Logo, essa ênfase explicaria a 
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convergência do catolicismo dos Missionários da África e os Babemba no início do 

século XX. 

A representação do Bispo Joseph Dupont como síntese à aprendizagem católica 

Os escritos missionários precisam ser interpretados segundo o fórum ao qual 

se destinam, posto que há diferenças e intencionalidades que modelam sua forma 

e conteúdo quando destinados aos missionários de suas fronteiras, ou quando são o 

público geral – os leigos. Nesse sentido é que podemos observar, como afirma Marja 

Hinfelaar (2003, p. 367), houve uma tendência em expandir o significado católico da 

presença de Joseph Dupont para os Babemba em detrimento de todas as populações 

católicas zambianas. Nesses termos, pelo menos, os escritos de padre Edouard La-

brecque, Shikofu Dupont, e padre Henry Pineau, Évêque Roi des Brigands,1937, e Hugo 

Hinfelaar, Hystory of  Catholic Church in Zambia (1895-1995), 2004, atraíram para o 

catolicismo o esforço e empenho do missionário entre os Babemba traduzidos em 

heroísmo, abnegação cristã, zelo e luta antiescravagista. 

Ora como apontando por Marja Hinfelaar (2003, p. 370), houve um efeito de 

retroalimentação sobre a coleta de materiais Bemba (cânticos, histórias orais, instru-

mentos de trabalho etc.) a partir da importância de Joseph Dupont para a Zâmbia. 

Com efeito, amalgamava-se em Dupont as mesmas qualidades atribuídas ao missio-

nário escocês David Livingstone que visitara Chitimukulu Chitapankwa em fevereiro 

de 1867 (MEEBELO, 1971, p. 12; ROBERTS, 1973, p. 59). 

Marja Hinfelaar (2003, p. 370) relembra o esforço interdependente dos escritos 

de Edouard Labrecque, François Tanguy, Jan van Sambeek entre outros missioná-

rios e ex-seminaristas, Henry Meebelo, que teceram os primeiros escritos vernáculos 

Bemba, orquestrarem a história Bemba pela centralidade da chefaria do Chitimuku-

lu relacionada ao encontro com Joseph Dupont. Até a década de 1950 esse conjunto 

de textos do terceiro e quarto volume de Ifya Bukaya eram livros textos utilizados 

pelas escolas católicas e protestantes (MACOLA, 2003, p. 344). No entanto, vale 

frisar que o domínio do Chitimukulu era recente, isto é, havia sido instaurado na 
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região em 1850, poucas décadas somente antes do colonialismo do interior e, dentre 

seu esforço para assentar o poderio de sua linhagem, buscaram suplantar o culto aos 

antepassados, inquices, dominados pelas mulheres locais (BINSBERGER, 1981, p. 

104; RASING, 1996, p. 25). 

Dentre as ênfases dessa interdependência, Bemba-Dupont segundo o catolicis-

mo dos missionários da África, há uma equivalência dos Babemba com as popula-

ções Lala, Ambo, Lamba e Ila, a respeito do encontro com Luchele Ŋanga, incialmente 

um feiticeiro branco transformando-se em divindade benevolente. A crença em um 

ser benevolente e estrangeiro é muito provavelmente agregada pela tradição oral na 

formação do reino Lunda pelo caçador estrangeiro de Luba, Cibinda Ilunga1, que aju-

dou a filha de Nkond - chefe dos tempos míticos - Lueji a organizar o império Lunda. 

Podemos nos apoiar no argumento de Elikia M’Bokolo (2009), que os empréstimos 

entre Luba e Lunda devem ter sido recíprocos e reproduzidos de tempos imemo-

riais. Da mesma maneira, a expansão do império Lunda para as regiões zambianas 

do noroeste (Kazembe), norte (Bemba) e nordeste (Maravi e Undi) respondeu por 

aprendizagens e valorizações de linhagens para a manutenção do poder de grupos 

específicos de migrantes. 

Luchele Ŋanga, um feiticeiro branco, atraiu a atenção de alguns mi-

grantes com seus encantamentos. Kasembe decidiu se estabelecer em 

Luapula, mas Chiti e Nkole não sabiam ao certo qual direção seguir e 

Luchele Ŋanga conjurou uma massa de peixe tomado como presságio 

para que eles continuassem a leste. (DA SILVA, 2015, p. 289). 

Assim, podemos entender que os atributos de Luchele Ŋanga como estrangeiro e 

benevolente, convertendo-se naquele que protege, a nobreza Bemba em sua trajetó-

ria mítica, muito provavelmente auxiliaria em outras necessidades. Ora, como encar-

nação de Luchele Ŋanga, a representação máxima do catolicismo em Joseph Dupont 

seria competente para curar o chefe Mwamba e proteger seus filhos, esposas e súditos 

da implacável vingança do chefe Ponde, após sua morte – como supostamente o ha-

via confiado (ROBERTS, 1973, p. 279; HINFELAAR, 2004, p. 28). 
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Outrossim, a literatura missionária acolheu o ímpeto de Joseph Dupont para 

pacificar os Babemba, pelo menos parcialmente, já que chefe Mwamba estava sendo 

pressionado a aceitar a expansão da BSAC em seu território. Inclusive, um pouco 

antes, o capitão alemão Herman von Wissman (1853-1905) já havia mitigado a força 

bélica bemba em Ufipa, como foi relatado no diário em 18 de julho de 1893 do posto 

missionário de Mponda (1891-1895).

Por outro lado, sua determinação e foco nos Babemba fez com que Dupont fosse 

tido como negligente com os missionários e as populações católicas que estavam em 

regiões afastadas no Vicariato, onde hoje está o sul do Malauí. Sua insistência nessa 

região proporcionou um conjunto de livretos e monografias a respeito dos Bemba, 

bem como três dicionários bilíngues, Bemba-Français em 1930, Bemba-English pelo 

padre Edward Hoch em 1954 e outro em Bemba-English de autoria coletiva com 

829 páginas, além de uma série de textos didáticos2. 

Por missões cristãs serem esparsas no território zambiano, considera-se que foi 

somente com o advento da I Guerra Mundial, a BSAC precisou se tornar mais tole-

rante às missões, bem como instrumentalizar os Bemba cooptados compulsoriamen-

te com armas e estratégias de combate europeu. 

O custo desse processo de incorporação ao espírito de Luchele Ŋanga lhe casou 

desconforto e rupturas com seus missionários. Para cuidar da saúde retornou para 

a França em 1899, quando iniciaram-se as obras da construção da igreja em Chilu-

bula e padre Mathurin Guillemé assumiu seu posto. Esse missionário reaproximou o 

contato entre os diferentes postos, abrindo novas missões e aumentando vertiginosa-

mente as estatísticas de atendimentos missionários. 

Quando Dupont retorna em 1904, há um descompasso do que pretendia e de 

como o Vicariato foi conduzido por seu substituto e as ações da BSAC sobre os 

Babemba. Com efeito, aumentou as atitudes refratárias de seus subordinados para 

além da centralidade Bemba e, também, pelo descontentamento com a dispersão da 

população Bemba contra novos levantes na região, provavelmente fomentou disputas 

contra o coletor de impostos da BSAC, McKinnon. Sentido-se afrontado, este enviou 
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uma carta a Robert Edward Codrington (1869 – 1908), administrador da BSAC, 

contra o missionário 

Eu vos imploro que seja anexada a carta enviada pelo Bipo Dupont 

ao Sr. A. Law, a carta fala por si mesma e eu considero quase que de 

alta traição. Assim eu confio ao senhor escrever para o Bispo severa-

mente sobre a questão; com efeito, depois de tal carta o senhor deveria 

removê-lo do território de Mwamba, o que pouparia muito trabalho 

posterior, pois, acredite, se houver qualquer outro problema aqui, será 

causado pelos Padres Franceses. (GOVERNMENT ARCHIVES, SA-

LISBURY, LO 1/1/9 2703 apud REA, 1964, p. 15, tradução nossa).

Como resultado, mesmo sendo erigido monsenhor, Monsenhor León Livinhac 

(1946-1922), superior dos Missionários da África em Argélia, pediu seu afastamento 

e o conter em Argel, o que ocorreu em 1911. Se a governança dos missionários de 

Lavigerie insistissem em sua presença, poderiam romper a frágil identidade católica 

em formação ou até serem expulsos ou impedidos de expandir pela BSAC. Alyward 

Shorter (2006) descreve-o como se guardando como uma figura quase que patética, 

assumindo seu bispado em Thibar, Argélia. 

Dupont em obediência não tem mais como suportar seu posto na Zâmbia, pois 

a ordem já havia chegado a todos seus subalternos, causando-lhe muito desconforto, 

como retrata em sua carta a Livinhac, 

Que a vontade de Deus seja feita, a glória de Deus procurou e salvou 

almas. O resto não tem importância. Estou surpreso entretanto que tal 

decisão tenha sido tomada e informada em público antes de qualquer 

coisa tenha sido me dita... Deixe ser enterrado o mais rápido possível, 

mas que as missões continuem existindo e salvando almas. (AGMAFR, 

1910 apud SHORTER, 2006, p. 61, tradução nossa). 
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Considerações finais

Os processos educativos subjacentes às negociações identitárias, bem como as 

sobreposições entre grupos e personalidades africanas, missionários e autoridades 

coloniais puderam demonstrar as forças centrípetas de atributos reinterpretando 

ações para uma identidade compartilhada, bem como refratárias as atitudes entre 

esses grupos. 

Foi por meio dessa negociação que a tensão entre o interesse Bemba de Joseph 

Dupont potencializou várias gerações de missionários católicos na Zâmbia enalte-

cendo sua obstinação traduzida em heroísmo católico e, até o elevando ao status de 

divindade bondosa representando Luchele Ŋanga e chefe Bemba, Shifoku Dupont. Em 

direção contrária à sua obstinação e de intensidade similar, porém em direção con-

trária, as reações expressam a falta de reconhecimento de sua autoridade eclesiástica 

por parte de seus subalternos e com a falta de diplomacia com o coletor McKinnon 

da BSAC encadeou a insatisfação de seus superiores na Argélia. 

Por outro lado, o retorno de seus restos mortais, foi estratégico por parte da 

Igreja Católica para comemorar o centenário do catolicismo na Zâmbia. Como ob-

servamos, o imaginário coletivo a respeito da importância de Joseph Dupont foi sis-

tematicamente alimentado pelos Missionários da África, principalmente, em torno 

dos Babemba católicos. Ora, Marja Hinfelaar (2003) relembra que a chegada do 

esquife com os restos mortais de Joseph Dupont para ser enterrado entre seus ama-

dos Babemba, na igreja que construiu em Chilubula (Redenção) entre 1899-1909, foi 

um evento de pouca repercussão nacional em 2000, reforçando a ideia de que seria 

preciso investigar sua importância para católicos de outras regiões. 
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Missões cristãs, igrejas africanas 
e colonialismo ao sul de 
Moçambique (1927-1966)

Jacimara Souza Santana30

Fontes produzidas por instituições missionárias podem contribuir no desenvolvi-

mento de pesquisas do campo dos estudos africanos. Sua análise possibilita o estudo 

de temas variados como, por exemplo, religiosidades africanas e colonialismo. Esta 

afirmação pode parecer um tanto contraditória ou sem fundamento, considerando 

que, escritos de missionários, assim como de médicos, antropólogos, administradores 

pertencentes ao quadro de funcionários do estado colonial, em sua maior parte, visa-

ram auxiliar a conquista do território e a política administrativa da colônia. As reli-

giosidades ancestrais africanas, por exemplo, na escrita de missionários, assim como 

em outras produções do período colonial, aparecem marcadas por visões de crenças 

exóticas, supersticiosas, primitivas, folclóricas e demoníacas, apresentando, por ve-

zes, análises descontextualizadas do tempo e do meio social dos povos estudados. 

Embora muitas de suas abordagens se mostrem etnocêntricas, eivadas de pre-

conceitos e racismos, sua produção possibilita conhecer o olhar colonial sobre as 

religiosidades ancestrais africanas, os conflitos e até mesmo algumas reações mani-

festas a intervenção missionária e colonial. Ainda chama atenção os registros sobre 

os costumes e as práticas sociais das populações africanas. 

30 É doutora em história social da África pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestra em história social e especialista 

em educação e desigualdades raciais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Possui graduação em História pela Universidade 

Católica do Salvador (2002). É professora de história da África e líder do MALUNGU-Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão de África 

e suas Diásporas - Universidade do Estado da Bahia (UNEB)/CNPQ. É vinculada ao Centro de Estudos Africanos da Universidade 

do Porto (CEAUP), GT- «Poderes e Identidades na África Subsaariana». Especificamente tem estudado história de Moçambique, 
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E desta forma que a análise de fontes missionárias se mostrou bastante útil no 

estudo do impacto do colonialismo na experiência de médicas-sacerdotisas e médi-

cos-sacerdotes da região sul de Moçambique, também conhecidos na língua local 

pelo termo nyanga (singular) e tinyanga (plural), bem como suas reações. Antes do esta-

belecimento do domínio colonial na região, tinyanga constituíam um grupo social de 

autoridade em função do papel que desempenhavam no estado africano de Gaza e 

nas sociedades africanas, mas a partir da derrota daquele estado na guerra contra os 

portugueses e o estabelecimento de domínio em suas terras, aquele grupo social foi 

submetido a políticas que visaram sua marginalização social e desprestígio. 

Este foi o assunto da pesquisa que gerou a publicação do livro “médicas-sacerdo-

tisas. Religiosidades ancestrais e contestação ao sul de Moçambique (c. 1927-1988)” 

de igual autoria deste presente capítulo (SANTANA, 2018). A discussão apresentada 

neste texto é parte de sua abordagem, mas de modo específico trata da presença 

das missões cristãs durante o domínio colonial e sua relação com as igrejas africa-

nas e as religiosidades ancestrais africanas na região sul daquele país, entre os anos 

1927-1966. 

Missões cristãs e colonialismo

No caso de Moçambique, missões cristãs católicas foram reconhecidas como 

parceiras do estado português na estruturação do domínio colonial no território. 

A partir de finais dos anos 1920, o governo manifestou apoio exclusivo as missões 

católicas através de reformas legais, concessões de terrenos e investimento financeiro 

para a expansão do seu trabalho, tornando-as corresponsáveis no fornecimento dos 

serviços de educação e de saúde as populações africanas. 

As reformas no campo da educação instituíram a inclusão do ensino da língua, 

costumes, história e geografia de Portugal no currículo, uma vez que, a educação 

deveria cumprir a tarefa de nacionalizar e civilizar os africanos. O ensino deveria 

estimular as pessoas africanas a se reconhecerem como membro integrante da nação 

portuguesa e se tornarem comprometidas com o seu avanço em terras africanas por 
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meio do seu trabalho, muito embora, isto não implicasse em acesso a condição de 

cidadão português. Leis, como o Regulamento do Trabalho (1928) e o Estatuto dos 

Indígenas Portugueses (1929), sancionadas no mesmo período da emergência das 

reformas para o ensino, definiam o lugar social da pessoa africana. 

A chamada “política de assimilação”, adotada pelo estado colonial português, 

dividia a sociedade africana em indígenas e assimilados. Membros deste último gru-

po deveriam adotar hábitos e costumes portugueses e, isto implicava no abandono de 

sua religiosidade ancestral, suas línguas, seus costumes, nomes, estética, práticas de 

assistência local de saúde, ou seja, modos de ser e viver a maneira africana e, adotar 

a religião cristã, a língua portuguesa e a assistência de saúde ocidental entre outras 

coisas. Pessoas “assimiladas” tinham acesso a oportunidades de emprego, moradia 

ou mesmo consumo de alimentos diferenciados em relação aos demais que permane-

ciam na situação de “indígenas”, considerados da “raça negra”, primitivos, apegados 

a “tradição”, sem direitos civis. De um modo geral, a condição social do assimilado, 

ainda que sujeito a miscigenação, não implicou em igualdade de condições em rela-

ção aos portugueses e indianos (SOUTO, 2003 p. 87-89). 

O trabalho missionário no modelo assimilacionista apresentava potencial con-

tribuição para a implementação da politica colonial na base das sociedades africanas. 

A prerrogativa da exclusiva competência das missões católicas no cumprimento da 

tarefa de “evangelizar/civilizar” povos africanos revela-se não somente no apoio do 

estado português a sua expansão, mas também nas tentativas de restrição e vigilância 

das atividades missionárias protestantes na colônia e do exercício das (dos) tinyanga. 

Em relatório confidencial do ano de 1939, de autoria do administrador do dis-

trito de Gaza-região sul de Moçambique, C. de Pereira Lima identifica-se registro 

explícito de contrariedade à permanência das missões não católicas na colônia: 

Bem sabemos que certas Convenções internacionais nos impedem de 

proibir pura e simplesmente a perigosa atividade destas missões. Mas 

importa por linhas travessas, restringir, e dificultar o quanto possível o 

seu trabalho, torná-la praticamente inviável, para que ela não prossiga 
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impunemente na tarefa maldita de dividir e envenenar as almas. [...] As 

missões estrangeiras desacreditam da nossa administração, afirmando 

a indígenas que o nosso intuito é explorá-lo e não educá-lo, [...] exal-

tam a riqueza, o poder e o bem estar das colônias europeias que são 

nossas vizinhas em África para insinuarem que Portugal é um país sem 

dinheiro e sem força para se fazer respeitar [...] desacreditam em alto 

e bom som das missões portuguesas, declarando que elas não sabem 

instruir nem habilitar o indígena e ganhar a sua vida pelo trabalho. As 

missões estrangeiras não nos podem merecer simpatia para que não 

possam aumentar os prosélitos e nestes infiltrar os princípios da desna-

cionalização[...] Sabe-se que são as missões estrangeiras que concitam e 

revoltam os indígenas contra o nosso domínio (LIMA, 1939). 

A presença da missão suíça na região sul de Moçambique, por exemplo, an-

tecede o estabelecimento do domínio português. Desde 1893 já se tem registro do 

trabalho desses missionários, a exemplo de George Liengme que atuava na corte do 

Império de Gaza governado pelo rei Ngungunyane, também conhecido como o “leão 

de Gaza”, na condição de médico e conselheiro desse rei. Em 1894 esta missão já 

se fazia presente em cinco lugares distintos desse território: Marracuene, Magude, 

Catembe, Manhota e Lourenço Marques. Mas é a partir da derrota daquele império 

na guerra contra os portugueses que os missionários suíços teriam sido expulsos, so-

mente retornando ao local posteriormente. 

Ao sul de Moçambique, o estabelecimento do domínio português foi marcado 

por um embate renhido, sendo a conquista um resultado da vitória contra aquele 

império. A batalha de 1895 culminou na prisão do rei Ngungunyane e dois anos mais 

tarde de seu maior general militar Maguiguane Kossa que prosseguiu liderando o 

movimento de resistência ao domínio colonial por mais dois anos, até 1897. Com 

a derrota do Império de Gaza, os portugueses investiram na destruição dos grupos 

sociais que exerciam autoridade no estado africano de Gaza, a exemplo dos guer-

reiros e do grupo social de tinyanga. Naquele estado o poder militar e o político eram 

intimamente influenciados pelo religioso. 
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O trabalho da missão suíça na região ao contrario da proposta assimilacionis-

ta tendeu a fomentar a reafirmação da autonomia e consciência política entre as 

populações africanas. Isto se manifesta nas suas campanhas em favor da criação de 

projetos agrícolas através dos quais visavam reduzir a dependência dos africanos do 

trabalho nas minas em África do Sul. Também na incorporação de aspectos cultu-

rais dos povos locais em seu trabalho como, por exemplo: a inclusão de anciões no 

quadro catequético por considerar o poder e autoridade que eles já exerciam em suas 

comunidades; o estudo de costumes locais, inclusive da língua Changana, com a qual 

evangelizavam e promoviam formação técnica (SILVA, 2001, p. 37-70). 

A primeira missão católica fundada na região sul data de 1900, também reco-

nhecida como a mais antiga de toda a colônia, entretanto ao menos no distrito de 

Gaza até os anos 1940, o numero daquelas missões ainda se mostrava restrito em 

relação às missões não católicas. Conforme listagem do arcebispo de Lourenço Mar-

ques tem-se a seguinte distribuição: 

Quadro 1-Distribuição de Missões Católicas por Conselho em Gaza

Local Missões 

Bilene S. Paulo de Messano 

Chibuto Stª Rosa de Viterbo de Malaíce; N. S. de Lourdes de Chongoene 

Magude S. Jerônimo de Magude; S. Antônio do Sábie; S. Vicente de Paulo de Guijá; Stª 
Quitéria de Uanetze; N. S. da Assunção do Alto Limpopo 

Muchopes S. Benedito dos Muchopes; Menino Jesus de Chidenguele 

Obs: S. Pedro de Chissano e N. S. da Saúde foram fundadas após este levantamento 
(1958 e 1959) 

Fonte: Arquivo do Distrito de Bilene-Macia. Documentação não seriada. Confidencial de 9/03/1958

Ao menos no sul de Moçambique, o fato do estado colonial investir na expansão 

das missões cristãs católicas e dificultarem o trabalho das missões protestantes não 

garantiu o sucesso almejado para essas missões na sua obra missionária de “civilizar” 
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os africanos. Em relatório do ano de 1955, o administrador de Bilene informou que 

existiam 50 escolas das missões católicas exclusivamente para africanos, sendo res-

ponsáveis por elas as missões católicas de São Paulo de Messano fundada em 1900 e 

a de S. Pedro de Chissano, fundada em 1951 (esta última encarregada por boa parte 

da região do Vale do Limpopo), no entanto, esse serviço de educação mostrou-se 

precário. Conforme registros lançados no supracitado relatório esta situação se devia 

a diferentes motivos: na avaliação dos reverendos se dava por falta de recursos finan-

ceiros para a compra de material escolar. Também faltava de instalações adequadas 

– funcionando muitas escolas debaixo de uma árvore e muitas vezes utilizavam o 

chão para a escrita – além da falta de professores africanos qualificados para a tarefa 

do ensino (LIMA, 1955; e para maiores informações sobre a Missão Suíça, consultar 

SILVA, 2001). 

Mas na opinião do administrador de Bilene, o insucesso das missões católicas no 

distrito ainda se devia a outros agravantes. Muitos pais não permitiam que seus filhos 

frequentassem as escolas da Igreja Católica e alguma frequência somente ocorria 

depois de “muita relutância”. Situação distinta parecia configurar-se para a única 

escola da Missão Suíça em Manzir que, entre 1951-1955, teria matriculado 540 

alunos, maioria homens, dos quais 309 teriam alcançado aproveitamento. Quanto à 

falta de professores, explicou o supracitado administrador que isto se devia mais pelo 

baixo salário ofertado do que a inexistência de africanos qualificados para a função. 

Na circunscrição de Guijá, chefes africanos chegaram a registrar queixas na 

administração colonial contra o trabalho missionário da igreja católica, o que pro-

vavelmente repercutia na atitude de muitos pais resistirem a enviar seus filhos para 

a escola naquela área. No relatório de inspeção do ano de 1961 há registros de que 

crianças eram obrigadas a frequentar as escolas católicas não com a finalidade de 

aprender, mas de exercer trabalho não pago para os padres da missão. De fato, tanto 

o administrador de Bilene-Macia quanto o administrador do distrito de Gaza con-

fidenciaram em relatório certos abusos cometidos por missões católicas, como por 

exemplo, as atitudes do padre Antunes dos Santos que fazia uso do castigo corporal 



124
 

para resolver problemas entre os “indígenas”, chegando a fazer uso da palmatória. 

Além de exigir dos alunos oferendas diárias de pratos de castanhas e utilizar ex-

pressões como “animais irracionais” e “criminosos”, demonstrando, segundo aque-

le administrador “falta de compreensão do estado atrasado em que os africanos se 

encontravam”. Contra essas queixas, os padres confirmaram que, em face do baixo 

recurso financeiro disponibilizado pela arquidiocese de Lourenço Marques, as mis-

sões católicas recorriam ao trabalho dos alunos uma ou duas vezes por semana. Esta 

medida garantia a alimentação e o salário dos missionários. 

O baixo rendimento educacional dos africanos resultante do trabalho deficitário 

ofertado por aquelas missões ainda se confirma na estatística do inspetor Policarpo 

dos Santos em relatório do ano de 1954. Os dados mostraram baixo rendimento de 

aprendizagem das crianças em toda a província. Conforme registro: das 212.428 

crianças matriculadas nas escolas das missões católicas apenas tinham sido aprovadas 

2.761, ou seja, menos de 1% (CANCELAS, 1961). 

Outro agravante da baixa frequência de estudantes nas escolas das missões cató-

licas na região sul, conforme argumentação do administrador de Bilene- Macia em 

relatório de 1955, era a predominância das Igrejas protestantes, nas quais, mais de 

80% das famílias daquela área faziam parte. Situação que parece não ter sido distin-

ta para outros distritos da região sul de Moçambique. 

O protagonismo missionário africano na criação de Igrejas independentes, cristas? 

No sul de Moçambique, a presença missionária foi marcada por uma pluralida-

de de missões: católicas portuguesas e protestantes americanas e suíça, mas na sua 

grande maioria de missionários africanos, fundadores de uma variedade de Igrejas 

independentes que na condição de pastores, catequistas, anciões ou pregadores se 

diziam responsáveis por evangelizar as populações espalhadas “no mato”. 

A pesquisa em documentação de arquivo possibilitou realizar um levantamento 

de sua distribuição na região sul de Moçambique: 
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Quadro 2 - Distribuição de Missões Africanas Protestantes em Gaza (1966)

Local Missões 

Gaza Seita Zione; Igreja Baptista Escandinava; Piligrame Holiness Church; Igreja de 
Cristo; Igreja Metodista Livre; Igreja Etíope; Igreja Africana Metodista Episcopal 

Bilene 

Igreja Sião União Apostólica Cristã dos Negros Portugueses de Moçambique; 
Igreja Luz Episcopal; Piligrame Holiness Church; Missão Metodista Wesleyana; 
Igreja Evangélica; The Curator of  the Holy Glost; Assembleia de Deus; Igreja 
Nacional Etiópia Moçambicana; Missão Baptista Escandinava; Igreja Fiel Africa-
na (Gospel); Igreja do Evangelho Completo de Deus; Santos Católicos Apostólica 
Zione. 

Chibuto Igreja Metodista Livre; Apóstolos de Jeová; Watch Tower; Igreja de Sião; Igreja 
Etiópia; Gaza Church; Igreja Escandinávia 

Magude Testemunhas de Jeová; Igreja do Evangelho Completo de Deus 

Limpopo 
(Baixo) 

Missão Wesleyana; Missão Nacional Etiópia Moçambicana; Igreja Africana Me-
todista Episcopal; Igreja Assembleia da Chuva; Corner Stone Apostolic Bethen 
Church; Igreja Metodista Livre; Igreja Sião União Apostólica Cristã dos Negros 
Portugueses de Moçambique; Igreja Evangélica Assembléia de Deus; Igreja Es-
candinávia 

Observação: The African Gospel Church está listada no levantamento de 1961, talvez tenha se 
tornado a Igreja Fiel Africana (Gospel) 

Fonte: Arquivo do Distrito de Bilene-Macia. Documentação não seriada. Confidencial de 9/03/1958

Conforme mostra quadro acima, se compararmos esta distribuição com o qua-

dro de missões católicas na região sul de Moçambique tem-se notória diferença nu-

mérica das igrejas africanas. A entrada e expansão dessas igrejas independentes na 

região, segundo Patrick Harries, se deveu, em grande parte, a iniciativa de trabalha-

dores das minas em África do Sul. Ele sugeriu que necessariamente aquelas igrejas 

não resultavam de uma sólida formação cristã, uma vez que, muitos dos seus funda-

dores teriam tido um contato parcial com o cristianismo, quer por ter aprendido a 

ler, escutando alguma pregação de um missionário ou mesmo por ter se casado com 

alguma mulher cristã, de modo que, a base religiosa de muitas daquelas igrejas inde-

pendentes estava arraigada em suas próprias visões e experiências de religiosidades, 

sobretudo ancestrais. Muito embora, acrescenta Harries considerando o caso da mis-

são suíça, a iniciativa de mesclar cristianismo com religiosidades ancestrais africanas 
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gerasse a princípio muitos conflitos entre pregadores africanos e missionários bran-

cos aquela missão acabou reconhecendo nesta atitude dos africanos a possibilidade 

de expandir sua presença missionária, passando a ampliar o seu quadro (HARRIES, 

2007, p. 75-96). 

Ao analisar os relatórios da missão suiça Harries identificou várias evidências de 

práticas inter-religiosas no exercício de missionários africanos. Na opinião deste au-

tor, o sucesso da experiência missionária liderada por Yossefa Mhalamhala, um dos 

primeiros africanos a representar a missão suíça no sul de Moçambique, assim como 

de seus seguidores teria se dado justamente em função da união de elementos cris-

tãos com religiosidades ancestrais. Essa inter-religiosidade se revelava em diferentes 

atitudes, tais como: a conversão, que em geral era antecedida por sonhos, interpre-

tados por tinyanga (nyanga ou govelas); os convertidos que inspirados pelo espírito santo 

revelavam profecias; as cerimônias que eram seguidas de choros e convulsões entre 

outras manifestações emocionais. Muitas das conversões entre as mulheres se davam 

através dos svikwembo (espíritos) que a possuíam, da mesma forma pela qual se dava o 

seu ingresso em associações religiosas ancestrais. 

Para Harries, a função missionária de Yossefa Mhalamhala podia ser associada 

à de um nyanga dedicado a expulsar ou controlar o poder ou as atitudes hostis dos 

espíritos das pessoas possuídas, mas em nome do espírito santo. Na visão dos mis-

sionários suíços, as crenças antigas nos antepassados e feitiçaria que levavam fiéis a 

consultarem tinyanga para a sua cura, proteção e demais necessidades deveriam ser 

extintas da vida dos convertidos a fé cristã. Um folheto de propaganda da missão suí-

ça de 1911, por exemplo, associa à imagem de um nyanga a condição pagã enquanto 

a figura de um missionário negro a de um convertido (HARRIES, 2007, p. 65, 87). 

O grupo social tinyanga cumpria um papel importante nas sociedades africanas. 

Proporcionavam a reprodução e a readaptação da ordem social ancestral através de 

sua assistência. A (o) nyanga atuava e ainda atuam como gestora dos momentos caóti-

cos da vida, ao acompanhar as pessoas desde o nascimento até a morte trabalham na 

promoção e restauração do equilíbrio social, psicológico e físico e, intervém nos pro-
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cessos de organização social e política. É nessa experiência religiosa que os africanos 

buscavam orientação, sentido e autoridade. Enfim, tinyanga ofereciam tratamentos 

para os efeitos desestabilizadores causados pela dominação colonial. 

Missionários cristãos católicos ou protestantes pregaram contra a assistência de 

tinyanga na sociedade. No entanto, a existência social desse grupo prevaleceu, pois 

estava estreitamente vinculada às culturas locais, reforçava seus valores e normas de 

organização social, moral e religiosa, vistos pelos missionários como um entrave ao 

trabalho de evangelização, da tarefa de civilizar e nacionalizar as populações africa-

nas. Algo constatável na visão dos primeiros missionários como Frei Luís, segundo o 

qual: “a feitiçaria era o mais forte obstáculo que os povos atrasados poderiam opor a 

uma obra superior da colonização”. Essa forma de pensar se manteve por gerações 

de missionários seguintes (FREI LUIS, s/d.; e POLANACH, 1956). 

Entretanto, não se tem conhecimento da repressão sistemática a tinyanga por 

parte dos missionários suíços, tampouco de apoio. D. Elcineta Ng’uambe e Marta 

Nhatumbo, moradoras de Chizianini (Xai Xai) que foram membros dessa missão, 

em conversa, demonstraram a missão não comungava com a fé em tinyanga e seus es-

píritos. Em resposta à pergunta se havia muitos tinyanga na zona no período colonial, 

D. Marta comprimiu e suspendeu os ombros e, com um sorriso, respondeu algo em 

língua Machope que foi traduzido por seu filho, o tio Anastácio. Segundo a tradução 

feita, ela teria respondido “mesmo agora ainda tem” e acrescentou que não iam ao 

curandeiro “porque como a proveniência era da religião, a religião não aprovava um 

religioso que iria ao curandeirismo”. 

Ao contrário da atitude das missões católicas em relação ao trabalho das (dos) 

tinyanga. Em entrevista, tinyanga da Vila de Macia (Gaza) afirmaram que a evangeliza-

ção da igreja católica era realizada por meio da força: Padres que atuavam no lugar 

não permitiam que ninguém participasse das cerimônias religiosas ou realizassem 

consultas com a (o) nyanga, sendo até proibido comer alimentos preparados para a 

festa dos svikwembo (espíritos), justificando ser pecado. Á noite sempre havia uma 

ronda de vigilância nas povoações para verificar se algum tinyanga estava em trabalho 
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e, se apanhado em flagrante, era sujeito a castigos corporais e prisão, sendo muitos 

transferidos para lugares distantes de onde moravam ou trabalhava, assim como, 

eram intimidados a não prosseguirem com suas atividades. Filhos de pais tinyanga 

deveriam ser criados longe da família de seus pais e todas as pessoas eram obrigadas 

a se batizarem e a receberem a crisma31. 

Na opinião de tinyanga entrevistados em outros distritos da província de Gaza, a 

negação do exercício de suas práticas durante o domínio colonial deu-se por motivos 

diversos: religioso, porque os colonizadores somente reconheciam a igreja católica; ra-
cial, com base na ideia que eles tinham dos negros africanos como selvagens; científico, 
porque o seu conhecimento tinha por base crenças consideradas como primitivas, 

supersticiosas e “feitiçeiras”, por isto, incapazes de curar. Cuidar da saúde das pes-

soas era uma tarefa exclusiva “dos hospitais” e ainda teria motivos políticos, levando 

em consideração que se tratava de líderes e pessoas “de visão” que podiam exercer 

influência sobre os demais. Outro fator apresentado foi o de ordem econômica, uma 

vez que o saber e fazer das (dos) tinyana gerava renda. Mas apesar disso, o cristianis-

mo não conseguiu abalar a fé dos africanos em tinyanga e seus serviços (SANTANA, 

2018)32. 

Missões católicas também não deixaram de manifestar incômodos em relação 

às Igrejas africanas. O superior da missão católica de S. Pedro de Chissano, padre 

Celso Pinto de França, em carta confidencial dirigida ao inspetor da repartição es-

colar da instrução pública de Inhambane, mostrou como o trabalho realizado por 

missionários africanos dificultavam as atividades das missões católicas em Gaza. Os 

seguidores da missão metodista episcopaliana, por exemplo, chegaram a construir 

sua sede bem próxima à escola da missão católica de Chilembene, em Bilene. Ali, 

seus mafundissa (professores) realizavam cultos, batizavam crianças, ministravam ensi-

no bíblico e cânticos em língua Shitswa (entre outras atividades) e, com isto, subtraía 

31 Depoimento do grupo de Tinyanga – Vila de Mácia, língua Changana. Trad. Nyanga Secina; Tinyanga, concedidos à autora em 2012.

32 Depoimentos de grupos de Tinyanga (língua Changana traduzida para o português): Alto Changane. Trad. Filomena Mate; Chibuto. 

Trad. Caísse Saíde; Bilne-Macia. Trad. Maria Mate; Vila de Mácia. Trad. Nyanga Secina; Kamaxaquene-Maputo. Trad. Nyanga Irene 

Muchanga e Arquimedes. Entrevistas concedidas à autora em 2012.
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fiéis e alunos das missões católicas, não somente daquela circunscrição, mas também 

de Guijá, Chibuto e Xai Xai (PINTO, 1953). 

Medidas contra esta missão protestante já haviam sido tomada desde 1936. Por 

denúncia dos professores da escola de Chilembene, a administração de Bilene já ha-

via prendido por três anos em Chibuto “o fundador do protestantismo nas terras do 

Vale do Limpopo”, o africano Abel Chambal, o que contribuiu para o arrefecimento 

de tal atividade missionária ainda que temporariamente, ou seja, até a transferência 

do administrador autor dessa medida. Abel Chambal morreu em 1948, mas seu filho 

continuou a tarefa missionária. Em 1952, o trabalho desta missão protestante voltou 

a ganhar proeminência com a chegada de outro mafundissa de Inhambane, o Jossias 

Guduana. Lamentou o padre França o fato da administração de Bilene não ter agido 

com o mesmo rigor do administrador de Chibuto que em 1952 empregou castigo 

aqueles protestantes não autorizados para o trabalho da evangelização explicando 

que somente os católicos teriam permissão para fazê-lo (PINTO, 1953). 

Também em carta confidencial de 1958, o administrador Abel Augusto Teixeira 

Rebelo constatou ao realizar o registro de todos os “agentes indígenas e assimilados 

a serviço das missões estrangeiras”, o funcionamento de algumas missões não auto-

rizadas pelo governo, como a Zione e a Igreja Etiópia Nacional Moçambicana, rei-

terando a ordem de suspensão de suas atividades e a aplicação de medidas drásticas, 

aos casos de desobediência (REBELLO, 1958). Mas Fernando Pinheiro Farias Lopes, 

pastor da Igreja do Evangelho Completo de Deus da Província de Moçambique 

afirmou que apesar de ser comum naquela colônia a aplicação de prisões e castigos a 

pessoas não professas da fé cristã católica, sendo, muitas vezes, obrigadas a fugir para 

a África do Sul, tratava-se de uma medida proibida em Portugal devido ao princípio 

de liberdade religiosa (Arquivo Histórico de Moçambique, 1956). 

Mas na colônia de Moçambique os missionários católicos mostravam que era 

diferente apesar de alguns manifestarem essa consciência da liberdade de credo. Em 

relatório de inspeção realizada entre os anos de 1942-1957, o Dr. Antônio Policarpo 

de Souza Santos deixou registro do pronunciamento do padre Joaquim de Souza 
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Lobo e Vieira em uma reunião com os chefes africanos acerca do papel dos missio-

nários entre os indígenas. 

Que (os missionários) eram autoridades eclesiásticas e que havia liber-

dade de culto, mas que a única doutrina verdadeira era a católica e a 

mais aconselhada pelo governo português. Que havia falsos religiosos e 

que quando dentro deles houvesse algum sentimento católico que de-

viam dirigir-se aos padres porque o que eles dizem e mandam fazer é 

a verdade. Que prevenisse imediatamente o administrador ou chefe do 

posto da presença de qualquer indivíduo, missionário ou político, que 

fizesse propaganda doutra religião diferente da católica para constatar 

a sua veracidade. Que o governo não obrigava ninguém a mudar de 

crença, mas simplesmente aconselhava a religião católica porque era a 

mais verdadeira (SANTOS, s/d.). 

A intervenção das igrejas africanas assim como do grupo social de tinyanga exer-

ciam influencia na sociedade africana e tinha impacto político que contrariavam in-

teresses do estado colonial. Não é de se admirar que ambas as instituições fossem alvo 

de atenta vigilância por parte dos órgãos de informação do governo colonial durante 

o desencadeamento do movimento nacionalista. Podem-se citar dois exemplos que 

expressam o potencial daquelas instituições: 

O primeiro trata-se de uma carta confidencial escrita por um funcionário do 

setor de migração do estado colonial, no ano de 1914, dirigida a administração de 

Bilene (Gaza). Nela, o funcionário demonstrou-se bastante preocupado com comen-

tários feitos entre os trabalhadores das minas de África do Sul sobre a pregação de 

“profetas invisíveis” nas povoações do interior em zonas rurais. A pregação encora-

java africanos com revelações sobre o fim do pagamento dos impostos, do trabalho 

forçado e retomada de terras ocupadas por ocasião do domínio colonial, as terras de 

Manicusse, rei do império de Gaza antecessor do governo de Ngungunyane. Por cons-

tatar a veracidade dos fatos com alguns trabalhadores e que as populações estavam 

buscando a intermediação de tinyanga para lidar com o fato, e por temor da amea-

ça política que isto poderia constituir-se em meio a uma iminente guerra mundial, 
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solicitou aquele funcionário ao supracitado administrador que mantivesse extrema 

vigilância sobre as populações daquela circunscrição. 

O segundo exemplo trata de um registro no relatório do administrador de Guijá 

(Gaza) em 1961 acerca da eclosão de um levante organizado por lideranças de uma 

associação de agricultores do local. No relatório consta que a maioria era membro 

de igrejas africanas, inclusive, da igreja metodista livre, os quais teriam adotado por 

lema salvar Guijá. Gabriel Mugabe, por exemplo, acusado de ser o principal respon-

sável do movimento de 1958, segundo informações colhidas pelo administrador na 

época não disfarçava o que pensava em relação aos portugueses e ao futuro de Guijá, 

ao menos entre os africanos. Num breve trecho de uma de suas falas referidas em 

relatório tem-se: 

[...] Disse que o governo o que queria era manter os indígenas estú-

pidos, para fazer deles o que desejasse, mas que eles haviam de criar 

escolas para os educar, ensinando-os na sua própria língua, acrescen-

tando mais que isso é a altura para mostrarmos ao governo que negro 

também é gente e apontando para os lados de Chiplongo (África do Sul) 

onde vive um dos filhos de Gungunyane [...] acrescentou: temos além 

a nossa gente, que são os nossos antepassados e entre eles há os muitos 

instruídos para nos orientar e governar. Tem dito, por várias vezes, que 

está disposto a morrer para salvar Guijá ou dar o suor do seu sangue 

[...] (SILVA, 1960). 

Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo que a experiência de religiosi-

dade entre os africanos atuava como um meio de conscientizar sobre a situação de 

exploração e de incentivo a tomada de posição política com fins de promover trans-

formação social. Vê-se que a posse por espírito se impôs como uma forma de empo-

deramento do médium e demais crentes, uma vez que, as mensagens dos espíritos fa-

lavam de relações de poder em disputa contra um domínio estrangeiro europeu que 

conseguiu se estabelecer-se ao sul a partir da destruição do antigo império de Gaza, 

cujo poder alguns dos seus súditos por força dos espíritos ameaçavam restabelecer. O 

trabalho forçado e o pagamento de impostos eram sofrimentos que os espíritos pro-
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metiam ter um fim, assim como posse de terras e a autonomia econômica retirados 

com a imposição do domínio colonial. 

Diferentes pesquisas como as de Van R. Dijk já mostraram que rituais estão 

intimamente relacionados com práticas da vida social, política, econômica, pessoal 

e ecológica dos indivíduos. As experiências de religiosidade, com seus rituais, ações e 

poder de cura no meio africano em contextos coloniais se constituíam como um ato 

político (DIJK, 2000). 

Há quem considere a religiosidade das igrejas africanas como sincrética, um 

tipo diferente de cristianismo oriundo da experiência africana. Essa forma de pensar 

parece dar a ideia de uma experiência única de religiosidade, leia-se criação de um 

cristianismo híbrido (Babha, 2010). Entretanto repensando o assunto sugiro tratar-se 

mais de uma experiência eclética de religiosidade por sua ideia de pluralidade, por 

ser mais contemplativa da ideia de coexistência de duas ou mais tendências sem que 

uma tenha supremacia sobre outra. A análise documental de pesquisa, depoimentos 

orais e memórias escritas revelaram que o fato de africanos se tornarem cristãos não 

impediu que continuassem a consultar tinyanga e reverenciar seus ancestrais, ainda 

que sustentassem um discurso de pureza cristã. Concordo com James Sweet, quando 

afirmou em seu estudo do caso da experiência religiosa de africanos do Congo em 

contato com os europeus que, denominar africanos, vide exemplo dos congoleses, de 

cristãos é destituí-los dos fundamentos de suas experiências religiosas. Seu questiona-

mento para o caso do Congo também se faz pertinente para o caso da experiência de 

Moçambique: até que ponto a identidade cristã se sobreponha em relação a identi-

dade religiosa ancestral? (SWEETE, 2007, 133-138). 

Seria exagero afirmar que dentre as Igrejas africanas houvesse aquelas que atua-

vam como estratégia de enfrentamento da negação de religiosidades africanas em 

consequência do domínio colonial? Sugiro que não, algumas daquelas igrejas en-

cobertas do véu do cristianismo aquelas igrejas contestavam a recusa colonial das 

religiosidades africanas, a religiosidade da Igreja Zione, por exemplo, é um caso 

bastante expressivo dessa experiência (SILVA 2002, p. 61-88; FRY, 2000, p. 65-95). 
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Projetos coloniais e conhecimento 
empírico em “Missões de Angola. 
Parecer e Proposta” da Comissão 
Africana da Sociedade de Geografia 
de Lisboa (década de 1890)

Elaine Ribeiro33

Introdução

O presente estudo apresenta alguns apontamentos a respeito dos projetos colo-

niais portugueses de fim-de-século, a partir de um enquadramento historiográfico 

e teórico que alcance o papel projetado por homens políticos portugueses para as 

missões religiosas no processo de implantação do colonialismo em Angola. Minha 

intenção vincula-se às pesquisas anteriores que contribuem para constatar que essa 

política colonialista, que visava a ação missionária católica, caminhava pari-passu com 

os projetos de controle das vias comerciais controladas pelas sociedades locais.

Mais detidamente, o objetivo é pesquisar, analisar e refletir a respeito da com-

plexidade histórica dos diferentes fios que interligaram agentes de diversas origens 

em um contexto colonial. Para tanto, é imprescindível que o estudo perscrute os 

projetos coloniais que interessaram e tornaram parceiros (inúmeras vezes, parceiros 

conflituosos) pessoas da administração colonial lusa, das missões religiosas e das so-

ciedades africanas.

33 Possui Bacharelado (2007) e Licenciatura (2009) em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. É mestre e doutora em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Desde 

2011, é professora de História da África do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas, onde atua nas 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão didática. Desde 2012, coordena o projeto Dimensões africanas nos materiais didáticos, 

que tem produzido pesquisas de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e publicação de textos acadêmicos, além de 

atividades de extensão em escolas do município sul-mineiro de Alfenas. Tem como foco de interesse os seguintes temas: história 

social do trabalho na África, história e literaturas africanas, história da educação na África, formação de professores da educação 

básica brasileira, materiais didáticos e produção literária infantil com temáticas africanas. Email: elaine.ribeiro@unifal-mg.edu.br.
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No bojo dessas intenções, uma das tarefas é procurar compreender o papel dos 

missionários para os poderes seculares representados em instituições como a Socie-

dade de Geografia de Lisboa. Neste sentido, como já argumentei em outro lugar, os 

projetos coloniais eram frequentemente debatidos pelos sócios da SGL e muitos deles 

foram publicados no seu Boletim e em outras publicações oficiais, como o documento 

Missões de Angola em análise (RIBEIRO, 2013, p. 99). 

Para o presente texto, nossas reflexões estão centradas no exame da estrutura 

do documento Missões de Angola. Parecer e Proposta, produzido no início da década de 

1890, e das intenções dos seus autores quanto às atividades dos agentes missionários 

servirem aos projetos coloniais. Nestas análises destacamos ainda os argumentos dos 

autores do documento baseados no conhecimento empírico, que, por sua vez, reve-

lam a força da organização social e política africana e, em especial, do conhecimento 

especializado dos trabalhadores africanos do comércio regional da África centro-oci-

dental, que não podiam deixar de ser considerados nos projetos lusos. 

Missões de Angola, um parecer de africanistas 

No início da década de 1890, um grupo de sócios da Sociedade de Geografia de 

Lisboa se reuniu em comissão especial para estudar a situação das missões religiosas 

estabelecidas e em vias de estabelecimento nos territórios da África centro-ocidental 

pretendidos pelo governo português. Com a conclusão dos trabalhos, a Comissão 

divulgou um documento intitulado Missões de Angola. Parecer e proposta.2 O documento 

foi produzido por figuras portuguesas envolvidas com projetos coloniais no período 

de avanço imperialista e que tinham como intuito contribuir com o que chama-

vam de “humaníssimo fim de civilizar e assimilar o selvagem africano” (SANTOS e 

TORRÃO, 1993, p. 4). Portanto, Missões de Angola é a estruturação das bases teóricas 

daquilo que os homens políticos da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) chama-

ram de “humanismo assimilacionista” atrelado à ideia de missão civilizadora a partir 

da ação missionária, compreendida como um meio “eficaz, nobre e barato”. 
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Para dar vazão a esse conjunto de ideias e garantir que os interesses do estado 

português fossem levados em consideração pelas missões religiosas, a Comissão ana-

lisou a questão missionária com base em conhecimentos práticos das regiões africa-

nas que alguns de seus membros possuíam, tais como os militares Henrique Augusto 

Dias de Carvalho e Augusto Sisenando Marques, que foram, respectivamente, chefe 

e subchefe da expedição portuguesa à Lunda, entre os anos de 1884 e 1888 (RIBEI-

RO, 2013, 95-137). Igualmente utilizaram para o mesmo fim os materiais empíricos 

que estavam sob a guarda da SGL e de seus sócios: registros e objetos recolhidos en-

tre as sociedades locais, tais como as fotografias da Missão da Huila. Com base nesse 

conhecimento empírico, a intenção era analisar a organização das missões religiosas, 

apontar o quê compreendiam serem suas deficiências e propor “meios de lhes dar a 

expansão e o desenvolvimentos [que julgavam] necessários” (Missões de Angola, s.d., 

p. 3). 

Foi por conta dessa crença na empiria, que a SGL constituiu desde a sua funda-

ção, em 1875, um acervo colonial que foi produzido a partir de materiais reunidos 

em períodos distintos. Os depósitos etnográficos da SGL, no dizer da historiadora Jill 

Dias , podem ser enquadrados em “dois paradigmas de conhecimento ocidental, ou 

seja, os paradigmas do ‘racionalismo’ e da ‘ciência’ (‘história natural’), por um lado, 

e da ‘arte’ e ‘estética’, por outro” (DIAS, 2005, p. 13). 

Logo, por estar embasada em conhecimento prático e empírico, notório é o tom 

da proposta redigida - muito próximo daquelas que projetavam empreendimentos 

comerciais. Nela há a indicação de instalação de novas missões e/ou de filiais das 

já existentes junto aos circuitos caravaneiros e centros de produção de artigos do 

comércio de longa distância, além de orientação quanto aos cuidados especiais na 

circulação dos territórios em determinadas épocas do ano, sobretudo nas estações 

chuvosas. Saltam-me aos olhos, além da motivação colonizadora constante no docu-

mento ora analisado, o uso de um know how africano para atingir os objetivos propos-

tos (Missões de Angola, s.d., p. 28). 
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Em pesquisa anterior procurei analisar a experiência dos trabalhadores africa-

nos do comércio de longa distância nas regiões da Lunda, no atual território angola-

no. Nelas pude perceber que nenhum empreendimento, quer de africanos, quer de 

europeus, podia ser desenvolvido sem levar em consideração a organização carava-

neira responsável pela circulação territorial. Tal questão se refere ao fim e ao cabo 

àquilo que chamei de labor-e-trabalho de carregadores africanos que transportavam 

mercadorias e produziam conhecimentos.3 

Como início de um percurso investigativo, passo a análise dos projetos da Co-

missão Africana da SGL para as missões religiosas nos espaços angolanos, no início 

da década de 1890. 

Missões de Angola é um entre tantos documentos produzidos nas duas últimas 

décadas do século XIX que deixam evidente a atuação da Sociedade de Geografia 

de Lisboa, criada como empreendimento privado e ligado aos projetos coloniais do 

estado português. 

Colabora para entendermos essa importância a fusão dessa instituição com a 

Comissão Central Permanente de Geografia (CCG), criada pelo governo luso no 

mesmo ano de 1875 que a SGL foi fundada. De acordo com Maria Manuela Can-

tinho Pereira (2005, p. 112), após ter conseguido dar provas de que a Sociedade de 

Geografia, como instituição particular não concorreria ou não se voltaria contra o 

governo, a fusão foi oficializada por decreto real em 1880 e sob o patrocínio do Vis-

conde de São Januário, na época, Ministro dos Negócios da Marinha e do Ultramar 

e também sócio fundador e primeiro presidente da SGL. 

Com a unificação das duas instituições, caberiam a elas as seguintes funções: 

“coligir, ordenar e aproveitar, em benefício da ciência e da nação, todos os documen-

tos que possam esclarecer a geografia, a história etnológica, a arqueologia e as ciên-

cias naturais em relação ao território português, e especialmente às províncias ultra-

marinas” (PEREIRA, 2005, p. 149). No decreto real de 1880, importante destaque 

foi dado ao papel da SGL como órgão que tinha a obrigação de “prestar ao Governo 

e à CCG todas as informações e pareceres que lhe fossem requeridos sobre assuntos 
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da sua competência” (PEREIRA, 2005, p. 149 e 150). Por conseguinte, a função de 

emitir pareceres a respeito de assuntos que interessavam ao governo luso justificava 

de antemão a produção do documento Missões de Angola: “para conhecer se a sua 

organização pratica correspondia ás necessidades e interesses religiosos e políticos 

do paiz; quaes as suas insufficiencias com relação ao seu objetivo, e quaes os meios 

de lhes dar a expansão e o desenvolvimento necessários” (Missões de Angola, s.d., p. 3). 

O grupo de sócios que se reuniu em comissão especial, escolhido dentre os 

membros da Comissão Africana, e que ficou responsável pela redação do texto do 

Parecer era composto pelos seguintes nomes: como presidente, Henrique de Barros 

Gomes; como membros, L. B. Leitão Xavier, Carlos Roma du Bocage, Henrique de 

Paiva Couceiro e os já mencionados expedicionários Henrique de Carvalho e Sise-

nando Marques; como relatores, Fernando Pedroso e J. Pereira do Nascimento. Na 

época, os membros da Comissão africana que compareceram à sessão que aprovou 

o documento, além dos referidos acima, com exceção de Carlos Roma du Bocage 

que não aparece na lista de presentes, foram: Ernesto de Vasconcellos, Augusto C. 

de Oliveira Gomes, A. A. Caldas Xavier, João de Rezende, J. V. Mendes Guerrei-

ro, Angelo Sarrea Prado, J. Renato Baptista, Rodrigo Affonso Pequito, Belchior J. 

Machado, Alfredo Freire de Andrade, Mousinho de Albuquerque, A. P. de Paiva e 

Pona e Luciano Cordeiro. (Missões de Angola, s.d., p. 48-49). Todos eles foram agentes 

envolvidos com projetos de exploração territorial das regiões angolanas, inclusive 

em campanhas militares de ocupação, como no caso de Paiva Couceiro. Além disso, 

tanto Henrique de Barros Gomes, quanto Fernando Pedroso atuaram com maior 

empenho em favor da missionação católica nas regiões africanas: o primeiro quando 

foi ministro dos Negócios Estrangeiros, na virada da década de 1880 para a de 1890, 

e o segundo como propositor de uma Junta Geral das Missões, já nos idos de 1850 

(PEDROSO, 1898, p. 338). 

Conforme apresentado no início de Missões de Angola, não houve uma voz dis-

sonante no grupo, que foi escolhido a partir de critérios baseados na ideia de uma 

“experiência prática e especializada” como legitimadora das análises e das propostas 



140
 

apresentadas ao longo do documento: “Era verdadeiramente um trabalho pratico, 

que competia principalmente a africanistas, conhecedores do território ou estudiosos 

da matéria” (Missões de Angola, s.d., p. 3). 

O Parecer Missões de Angola é um documento estruturado em sete partes. Na pri-

meira parte, intitulada “Considerações Gerais”, os principais assuntos discutidos são: 

a missão civilizadora humanista e assimilacionista inscrita na defesa da missiona-

ção católica como meio de “conquistar, civilizar e de assimilar”; a justificativa dessa 

empresa colonial ser realizada por religiosos portugueses a partir de uma memória 

histórica da missionação católica patrocinada por Portugal desde os tempos da ex-

pansão marítima; a falta de missionários para cobrir os vastos territórios chamados 

de “Áfrico-portuguezes”; e, por fim, a definição de missão-modelo, dos seus agentes 

e de suas funções (Missões de Angola, s.d., p. 4-10). 

Em resumo, sobre o último assunto, para o grupo eleito da Comissão Africana 

da SGL, a missão-modelo seria responsável pela assimilação ou aportuguesamento 

das populações locais. Já os agentes da missão seriam o sacerdote, o irmão e a irmã, 

cada qual com funções específicas. O sacerdote pregaria “a boa nova”, ensinaria “a 

doutrina da grande regeneração” e aplicaria os sacramentos. O irmão da missão 

seria o professor primário, catequista, mestre de artes, ofícios e de agricultura, além 

de “instructor de quanto seja necessário para a vida”. Finalmente, a irmã da missão 

seria encarregada da educação da mulher africana, responsável por chegar até esta 

os ensinamentos do sacerdote e do irmão. Como modelo em funcionamento no pe-

ríodo, indicaram a missão de Bagamoyo, estabelecida na parte oriental do continente 

e dirigida pelo padre Horner (Missões de Angola, s.d., p. 12). 

Na segunda parte do documento, intitulada “Rapida exposição do estado ac-

tual das missões de Angola” (Missões de Angola, s.d., p. 10-15), foram levantadas duas 

formas de serviços religiosos na África centro-ocidental, quais sejam: os serviços pa-

roquiais e os de missionação. O primeiro foi caracterizado como escasso. Em 1889, 

eram 8 párocos para os três distritos de Luanda, Benguela e Moçâmedes, com seus 

31 concelhos criados pela administração lusa. 
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De acordo com o documento, o plano geral de fundação das missões em Angola 

obedecia a seguinte divisão regional: no norte, as missões instaladas estavam sob a 

jurisdição da prefeitura apostólica do Congo; já aquelas estabelecidas na região sul 

eram controladas pela prefeitura apostólica da Cimbebásia; e as missões fundadas 

em Luanda e regiões próximas obedeciam ao prelado de Angola ligado ao Padroado 

Real. A forma como estava estabelecida a organização eclesiástica preocupava os au-

tores de Missões de Angola que apresentavam a necessidade de o governo luso estabele-

cer acordos com a Santa Sé para que as duas prefeituras passassem ao seu controle. 

Nas seções seguintes do documento - “Formação de pessoal” (Missões de Angola, 

s.d., p. 15-17) e “Da remodelação práctica dos institutos de formação missionária e 

do preenchimento de suas lacunas” (Missões de Angola, s.d., p. 17-20) - é apresenta-

do um levantamento a respeito da “situação portuguesa” com relação a formação 

missionária e são expostas a opinião dos autores a respeito do ideal de formação e 

propostas de ações para atingir esse ideal. 

No pensamento dos autores do Parecer, além da vocação, para se tornar um 

agente das missões religiosas, o futuro sacerdote necessitava de uma educação desde 

a infância que provocasse o interesse pela vida missionária. Desta forma, tratava-se 

não de imposições, mas de “estímulos às vocações” que podiam “vir de iniciativa 

pessoal” e “de um meio adequado, que falle ao espirito e ao coração com pleno co-

nhecimento da vida missionária” (Missões de Angola, s.d., p. 15-16). O meio adequado 

aludido significava três tipos de centros educacionais: a escola apostólica para as 

crianças, o seminário-liceu para os jovens e o seminário de formação de sacerdotes, 

propriamente dito; estes deviam possibilitar uma educação eclesiástica e estudos de 

ciências naturais. 

O inventário apresentado no documento quanto ao funcionamento de estabele-

cimentos de educação religiosa em Portugal na última década do XIX é o seguinte: 

inexistência de escolas apostólicas, um seminário-liceu mantido pelos padres do colé-

gio do Espírito Santo de Braga e o Colégio das Missões de Cernache do Bonjardim, 

responsável pela formação dos missionários portugueses para todo os territórios do 
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Real Padroado na África, na Ásia e no Timor. Para a formação de irmãos e irmãs 

funcionavam, respectivamente, a Escola Agrícola Colonial de Sintra e o Instituto de 

Carnide-Luz. 

A conclusão a respeito da situação levantada foi a de que havia “grandes lacunas 

e insuficiências na formação de pessoal missionário” (Missões de Angola, s.d., p. 17) e 

para resolver tal situação, os pareceristas da SGL propuseram algumas ações, entre 

elas: 

• a necessidade de diferenciar a formação de sacerdotes para as paróquias de 

dioceses africanas e para o serviço nas missões; 

• junto aos seminários de formação de padres, a importância de funcionarem 

escolas de formação de irmãos que deveriam ser os assistentes dos párocos. 

Cada paróquia deveria ter o número ideal de um sacerdote e dois irmãos; 

• a necessidade de reformulação do Colégio das Missões que deveria propor-

cionar aos futuros agentes religiosos estudos religiosos e científicos, como 

aqueles promovidos pela educação jesuíta. A falta de uma formação mais 

completa, na opinião dos sócios da SGL, provocava a escassez de estudos 

produzidos por missionários a partir de suas experiências nas missões junto 

às populações africanas. Corroborava com esse argumento o número bai-

xo levantado de conferências proferidas por pessoal religioso no âmbito da 

própria Sociedade de Geografia, com as exceções das palestras dos bispos de 

Moçambique, Macau e Cochim, que foram “educados na disciplina jesuíta” 

(Missões de Angola, s.d., p. 19); 

• ainda quanto ao Colégio das Missões, a necessidade de sua remodelação 

estatutária, especialmente quanto à revisão da regra dos 6 anos como tempo 

mínimo de missão: a conclusão por parte dos autores do Parecer foi a de que 

o pessoal missionário não ia “preparado para a África, nem por lá gasta[va] 

a vida”. Para eles, o missionário não devia ser “um transeunte, [mas um] 

soldado que morre no campo de batalha sem nunca desertar”. Seria neces-
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sário, portanto, que o missionário fosse “para a sua missão com a disposição 

de lhe dar saúde e vida” (Missões de Angola, s.d., p. 19); 

• e, finalmente, a necessidade da transferência do colégio diocesano que fun-

cionava na missão da Huila para o território português na Europa, porque, 

de acordo com a opinião dos autores de Missões de Angola, este funcionava 

como um colégio laico do que uma instituição educacional religiosa. Porém, 

a ideia de formação de um clero indígena não deveria ser colocada à mar-

gem com a transferência proposta. Para tanto, sugeriam que nas missões fos-

sem escolhidos jovens locais que - “depois de séria provação e julgadas boas 

as suas vocações” - seriam enviados aos institutos de formação em Portugal 

(Missões de Angola, s.d., p. 20). 

Além da situação das instituições religiosas formadoras de agentes missionários 

em Portugal, o Parecer também apresenta um levantamento das regiões angolanas 

que, de acordo com a análise dos autores de Missões de Angola, seriam estratégicas para 

a implementação da administração colonial portuguesa e por isso deveriam receber 

missões religiosas. Este levantamento está contido na quinta parte do documento, 

intitulada “Quadro da distribuição das missões no território de Angola” (Missões de 
Angola, s.d., p. 20-45). 

Nesta quinta parte, os autores do Parecer, ao apontarem as regiões e as necessi-

dades de instalação de missões religiosas, acabam por revelar um mapa das intenções 

do colonialismo luso que pretendia incluir a prática missionária na instalação do 

poder colonial. 

O quadro da distribuição das missões no território de Angola contido no Pa-

recer procurou apresentar as seguintes informações a respeito das missões a serem 

desenvolvidas: o nome de cada missão identificado com a região de sua localização e 

de acordo com o mapeamento e divisão administrativa realizados pelos portugueses 

e as razões para a existência da missão na região especificada. As missões propostas 

no Parecer foram: Missão de Encoge; Missão no Duque de Bragança; Missão em 

Cafuxi; Missão em Cassange; Missão no Songo; Missão em Capenda-ca-Mulemba e 
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suas filiais; Missões no sertão de Benguela: no Cuito superior, no Lovale e no Bailun-

do; Missões em Catoco, Cuito medio e Cuando; Missão de Massaca; reocupação da 

Missão do Humbe; Missão do Cuanhama; Missão no Cuangari e, por fim, Missão 

no Mucusso. 

Os motivos para a escolha dessas regiões, em linhas gerais, foram a existência de 

minas de cobre, de salinas, de grandes extensões de terreno para o cultivo do café, 

mandioca, cana, tabaco e jinguba, de terras para a criação de gado e consideradas 

agradáveis para receber colonos, e, sobretudo, por serem regiões próximas aos cursos 

fluviais e de passagem das caravanas do comércio de longa distância. 

Tanto na produção de diferentes gêneros, quanto no seu transporte deveriam 

ser aproveitadas a força de trabalho das populações locais, tais como as povoações 

Jinga, os pombeiros do Bihé, ou ainda em Catoco, Cuito Médio e Quando, onde as 

caravanas de comércio “cruzavam caminhos que levavam a todas as direções” e pos-

suíam “povos trabalhadores, agricultores, negociantes e artistas, que produziam em 

madeira objetos de ornamentação, que eram o pasmo e a admiração dos viajantes”, 

além de “excelentes ferreiros, que extraíam o ferro das minas, forjavam-no, tempera-

vam-no e com ele fabricavam objetos de uso comum, como facas, zagaias, enxadas, 

machados, que exportavam em larga escala para os povos da África central, em troca 

de gado, cera, borracha e marfim” (Missões de Angola, s.d., p. 29). 

É evidente, portanto, a preocupação dos autores de Missões de Angola em identi-

ficar potenciais de produção e comércio nas diferentes regiões, como também apro-

veitar para tanto a trilha das caravanas e sua complexa organização da produção, 

circulação e consumo de diferentes gêneros mercantis. Por fim, identificadas as possi-

bilidades regionais, as propostas de ocupação dos territórios africanos imprescindiam 

de sua administração por parte das missões religiosas. 

As razões para buscar apoio na prática missionária para a implementação do 

poder colonial, para além de intenções religiosas, de acordo com Maria Emília Ma-

deira Santos e Maria Manuel Ferraz Torrão (1993, p. 4), eram as de ordem finan-

ceira. Os homens políticos portugueses precisavam encontrar soluções “dentro das 
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limitações do erário público e do desinteresse dos seus capitalistas de gabinete”. A 

questão econômica apontada pelas historiadoras está presente no Parecer, em suas 

sexta e sétima partes, que finalizam o documento, denominadas “Da creação de uma 

associação de esmola missionária” e “Ligação da colonisação européa e indígena 

com as missões completas” (Missões de Angola, s.d., p. 45-47). Justamente, os principais 

assuntos discutidos nestas seções referem-se às propostas de arrecadação de contri-

buições das paróquias lusas, que a época, estimavam-se serem cerca de quatro mil, e 

a defesa de que “moralidade e economia” eram “condições e resultados, que deviam 

ser atingidos” em favor de “um bom e completo plano da proposta idéa directiva”, 

qual seja, “de que as modernas missões catholicas são um dos elementos mais effica-

zes, mais nobres e mais economicos para civilisar o indigena africano, para o assimi-

lar e tornar portuguez” (Missões de Angola, s.d., p. 47). 

Considerações Finais 

O presente texto se debruça na análise do documento Missões de Angola. Parecer 
e Proposta produzido pela Comissão Africana da Sociedade de Geografia de Lisboa, 

no ano de 1893. Para os autores do Parecer, as missões católicas eram indispensáveis 

para a colonização dos espaços africanos. A elas atribuíam papéis morais e adminis-

trativos: ao mesmo tempo que deveriam ser “escolas de educação e instrucção, de 

artes, offícios e industrias”, estas voltadas para a produção agrícola, precisavam ain-

da trabalhar no objetivo da “constituição da familia indigena por meio da educação 

christã das novas gerações, que assim formariam aldeias portuguezas, verdadeiras 

colonias agricolas e industriaes”. (Missões de Angola, s.d., p. 47) 

Logo, se para entendermos o estado colonial português na África precisamos 

estudar as instituições missionárias, já que estas “cobriram toda a parte de educação, 

saúde e administração até o fim do colonialismo”, de acordo com Patrícia Teixeira 

Santos (2016, p. 170), então um bom começo seja procurar compreender como aos 

agentes religiosos foram imputadas responsabilidades por todas essas áreas. 
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Por ter sido produzido por importantes figuras do cenário português de fim-de-

-século, marcado por intenções colonizadoras dos espaços africanos, o documento 

Missões de Angola, parecer e proposta da Sociedade de Geografia de Lisboa tem o poten-

cial de lançar luz sobre esse processo. Neste sentido, a partir da análise empreendida, 

o tom do Parecer e da Proposta assemelha-se àqueles relacionados aos empreendi-

mentos comerciais. 

Além disso, por estar o documento embasado em “conhecimento prático e em-

pírico”, é importante relacionar a ideia de legitimação do conhecimento a partir 

da empiria dos africanistas (experiência prática e recolha de materiais originais das 

sociedades africanas) com a tese de V.Y. Mudimbe (2013, p. 65-101), a respeito do 

Africanismo, ou do “conjunto dos discursos sobre África”, marcado pela busca da 

“verdade”. 

No caso dos africanistas da SGL, “conhecer na prática” significou na época a 

legitimação pela “verdade” contida no Parecer emitido, como também significou a 

defesa dos interesses coloniais ancorados nas práticas missionárias, em muitos casos, 

à revelia dos próprios missionários. Porém, sobretudo, o princípio da empiria, para-

doxalmente, não reconhecia os saberes africanos apreendidos na prática e incorpo-

rados nos discursos africanistas. 
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