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PREFÁCIO 

A vida é complexa e a história é sobre a vida: das sociedades, 
dos grupos, dos indivíduos. A dificuldade em fazer boa história, seja 
em Angola, no Brasil ou algures no mundo resulta, em larga medida, 
da dificuldade em dar conta dos múltiplos factores, protagonistas e 
circunstâncias que definem momentos e processos da vida social de 
outros tempos, sabendo-se que a observação directa é impossível e que 
talvez nos faltem, para sempre, testemunhos que seriam a chave da nossa 
compreensão desses outros mundos. 

E quando a sorte ajuda o historiador a encontrar e poder explorar 
um rasto largo e contínuo de vestígios do passado, ou tão-somente um 
trilho de pistas pouco nítidas, como acontece frequentemente na história 
de Angola, ainda é preciso extrair, de diversas e até contraditórias 
experiências e posicionamentos expressos nas fontes seleccionadas, uma 
narrativa que destaque o que ao historiador interessa demonstrar, sem 
silenciar aquilo que pode não convergir para tal narrativa. Cada descoberta 
coloca novos dilemas, cada avanço provoca novas interrogações. 

Este livro é uma inspiradora colecção de textos, levando o leitor a 
passar de um universo social a outro, de uma região de Angola a outra, de 
um personagem a outro. Washington Nascimento sabe o que persegue e 
o que lhe interessa na história de Angola, mas procura diferentes portas 
de entrada para aceder aos mistérios do tempo passado e tentar responder 
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às suas inquietações de historiador. Na escolha do título e do subtítulo do 
livro o autor já vai mostrando que os casos que nos apresenta, alguns sem 
conexão aparente entre si, não vêm trazer uma confortável visão linear 
da história colonial e das reacções anticoloniais. Os sucessivos capítulos 
levam-nos a temas tão diversos como a música popular urbana de Luanda 
nos meados do século vinte ou os primórdios da colonização europeia no 
sul de Angola no século dezanove. Assim vai compondo o quadro, umas 
vezes começando pelos grandes traços, outras vezes pelo detalhe, dando 
conta e colocando ênfase na diversidade de respostas dos colonizados à 
situação colonial ou ao avanço da ocupação militar do território que a 
precede. O quadro assim composto é bastante fragmentado, como não 
poderia deixar de ser, e de modo algum se revela completo, não tendo 
sequer essa pretensão. Pelo contrário, os diferentes textos desafiam outros 
investigadores a prosseguirem na via aberta pelo autor ou, se for o caso, 
a questionarem os seus argumentos e conclusões, sem preguiçosamente 
se desculparem com a “falta de fontes”. 

O livro agora entregue ao público é inspirador, também, por 
uma outra e não menos importante razão: em alguns dos capítulos, o 
historiador abandona a sua habitual “zona de conforto” (Luanda e regiões 
vizinhas) e envereda pelos caminhos do sudoeste de Angola, no que hoje 
são as províncias angolanas da Huíla, Namibe e Cunene, uma das regiões 
ainda sub-representadas na investigação e divulgação da história africana. 
Do mesmo modo, ao invocar e valorizar o testemunho do benguelense 
Raul David, que nasceu, se fez homem, estudou e viveu a maior parte da 
vida em terras do centro-sul, Washington Nascimento quebra um pouco 
a hegemonia do eixo Luanda-Malanje, inevitável em narrativas sobre a 
intelectualidade angolana do período colonial e que também está presente 
em outros trabalhos do próprio autor. 

A historiografia brasileira sobre a África central e austral, onde se 
insere Angola, foi durante muito tempo quase inexistente, se comparada 
com os estudos da herança africana na sociedade brasileira e o interesse 
pela África ocidental a norte do equador. Nas últimas décadas, porém, 
quase se pode falar de revolução nesse domínio historiográfico, com 
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as regiões africanas banhadas pelo Atlântico Sul a tornaram-se objecto 
de estudo de um número cada vez maior de investigadores brasileiros. 
E graças, principalmente, à legislação brasileira que deu novo relevo 
à história de África nas escolas e nas universidades, esse movimento 
parece ser imparável, surgindo todos os anos novos estudos e novos 
investigadores. 

Washington Nascimento vem conquistando o seu lugar entre os 
mais produtivos e interessantes historiadores brasileiros que elegeram 
Angola como objecto preferencial das suas pesquisas. Todos eles (ou, pelo 
menos, os mais destacados) reconhecem a importância das vozes africanas 
na explicação dos meandros das sociedades coloniais, assim como o 
potencial dos arquivos angolanos, ainda em grande parte por explorar. 
O conjunto de textos que dá corpo a este livro é um bom exemplo dessa 
consciência do valor das fontes locais. 

Mais recentemente, o autor tem procurado privilegiar o contacto 
com professores e estudantes angolanos, estabelecendo pontes académicas 
e diálogos historiográficos que poderão levar bem mais longe o 
conhecimento, a escrita e o ensino da história de Angola, nos dois lados 
do Atlântico. 

Por tudo isso, Washington, vale aqui usar aquela expressão 
angolana que em duas palavras diz muito: “Estamos juntos!”.   

Maria da Conceição Neto  
Luanda, Novembro de 2019

    
[ Historiadora angolana, professora da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Agostinho Neto/ UAN ]





APRESENTAÇÃO

    
Jogo nas sombras é mais um trabalho de investigação da área de 

Estudos Africanos e de História da África que cresce no Brasil de forma 
acentuada há três décadas. Nele, Washington Nascimento discute três 
grandes temas, “ocupação estrangeira e resistências locais, estratégias 
de subjetivação e luta anticolonial, de 1901 a 1961”. E se não são temas 
inéditos, o tratamento que o autor dá a eles é marcado pela originalidade. 

Do olhar e do ofício de historiador, Nascimento perscruta a 
Antropologia e se põe atento à Linguística, enfrentando as contradições 
da formação da soberania territorial no sul e sudoeste de Angola frente 
à disputa entre povos locais e destes com os europeus. Ao tomar como 
fio da narrativa um processo crime contra um europeu, valendo-se de 
farta documentação consultada no Arquivo Nacional de Angola e no 
Arquivo Histórico do Namibe e atento às heterogeneidades dos três 
grandes grupos locais - Nhaneca-Humbe, Herero e Ovambo - registra 
o início do povoamento nesta região, salientando os aspectos da vida 
econômica e social destes povos. Reitera, assim, investigações de 
antropólogos e historiadores que propõem novas abordagens da História 
e da Antropologia – angolana,  brasileira e portuguesa - sobretudo 
nos últimos 40 anos, apresentando as especificidades dos Cuamatos, 
Cuanhamas e dos Kuvales (Hereros), construídas e reconstruídas ao longo 
do tempo, no decorrer de processos históricos e complexas dinâmicas 
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culturais. E destaca a atuação dos Humbes, negociantes de aguardente e 
gado que controlavam as principais rotas comerciais locais, destacando-
se por seu grau de autonomia, o que lhes possibilitou escapar do tráfico 
transatlântico de escravos até 1840, quando foram absorvidos por ele, em 
uma dinâmica que os tornou cativos, sendo vendidos como escravizados 
para traficantes estrangeiros. 

Contudo no encontro colonial, Nascimento ressalta que talvez 
tenham sido os Kuvales a população mais distinta do sul de Angola. 
Migrantes pastores compuseram suas especificidades culturais em um 
processo de interação relacional com outras populações africanas da 
região e com os agentes coloniais portugueses, características registradas 
pelo antropólogo Ruy Duarte de Carvalho em sua obra clássica Os Kuvale 
na história, nas guerras e nas crises1. Segundo o antropólogo angolano, os 
também chamados mucubais, após violentos combates com autoridades 
portuguesas migraram das regiões do norte em direção as do sul fixando-
se, desde meados do século XIX, nas proximidades do deserto de 
Moçâmedes. Este trânsito aconteceu ao mesmo tempo em que ocorreram 
os primeiros empreendimentos portugueses e a formação de estruturas 
ao longo das rotas utilizadas pelo tráfico transatlântico, juntando as 
sociedades africanas de uma vasta região da África Central e de toda 
a costa atlântica. O deslocamento dos Kuvales permitiu a Duarte de 
Carvalho configurar o sul de Angola enquanto uma região de fronteira 
interna africana, convergindo com a definição do antropólogo Igor 
Kopytoff, para quem os limites territoriais eram porosos e sem jurisdição 
formal efetiva2.

De forma competente, Nascimento, depois de ler e reler os 
clássicos sobre os problemas históricos escolhidos para sua investigação 
visitou com sagacidade os principais arquivos em Angola, colocando-se 
atento ao desafio de esgarçar o paradigma eurocidental em relação ao 

1 CARVALHO, Ruy Duarte.  Os Kuvale na história, nas guerras e nas crises. Artigos e comunicações 
(1994– 2001). Luanda: Editorial Nzila, 2002, p.99.

2 CARVALHO, Ruy Duarte de. Vou lá visitar pastores: percurso angolano em território Kuvale. Lisboa: 
Cotovia, 1999 e KOPYTOFF, Igor. The Internal African Frontier: the making of African political 
culture. In: I. Kopytoff (ed.), The African Frontier: the reproduction of African societies. Bloomington: 
Indiana University Press, 1987.
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binarismo e aos estereótipos, acentuando a existência de grande número 
de grupos com interesses próprios, além de frisar o caráter heterogêneo 
das repostas marcadas pelas diferenças dos encontros, em particular 
entre os europeus e destes com povos africanos desde Moçamedes, de 
1849 a 1920. Com especial atenção sobre as questões das resistências, 
retomou a crítica de Frederick Cooper ao texto clássico de Terence 
Ranger para destacar o cuidado permanente de iniciar suas reflexões 
pelas circunstâncias históricas de contextos locais entrelaçados aos 
processos globais, salientando que a resolução de confrontos por meio da 
violência foi apenas um dos desdobramentos possíveis, uma vez que em 
diferentes espaços geográficos e conjunturas particulares prevaleceram 
respostas plurais3. Isto porque a ação das populações africanas da região, 
sua posição politica, estratégia e interesses - fortemente ligados à posse 
da terra e gado – foram constitutivos da dinâmica de interação com os 
agentes coloniais, em particular portugueses, luso-brasileiros, ingleses, 
alemães e Voortrekkers (Bôeres) e com povos africanos desde Moçamedes, 
de 1849 a 1920. Foi o que deu ensejo, nas duas últimas décadas do século 
XIX, para que os portugueses com a ajuda de bôeres e dos dombes 
conseguissem se livrar do soba de Lubango e ajudar o soba de Huíla 
à fuga. Com clareza e consistência de argumentos Nascimento lembra 
ainda as lutas que ocorreram um século depois, entre os anos de 1940 
e 1941 na “Guerra dos Macubais”, configurando-a como constructo 
que articulou os interesses do Estado colonial português às angústias 
e inseguranças dos agentes coloniais, em relação aos imperativos de 
controle político das comunidades étnicas locais, assentado no confisco 
de terra e gado, recrutamento de mão de obra, cobrança de impostos e 
trabalhos compulsórios.

Nascimento argumenta que os Kuvales formaram um espaço 
sociocultural com relativa autonomia e poder em uma região de terras 
altas e férteis - sobretudo Moçâmedes - em que as disputas foram 
constantes. A fertilidade da terra atraiu diversos grupos, promovendo 
3 COOPER, Frederick. “Conflito e conexão: repensando a História Colonial da África”. Anos 

90. Porto Alegre, v. 15, n. 27, p.21-73, jul. 2008 e RANGER, Terence. “Connections between 
Primary Resistance Movements and Modern Mass Nationalism in East and Central Africa, Journal 
of African History, 9, (1968), p. 437-53, 631-41.
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uma heterogeneidade social que ganhou ainda maior complexidade com 
a diferenciação interna dos brancos. E sustentando que foram vários os 
embates travados na região, lembra o de uma guarnição de portugueses 
contra os ingleses para sustar a incursão destes ao sul. E prosseguindo 
na chave de análise escolhida, o historiador salienta que cerca de três 
décadas depois, grupos de Voortrekkers (Bôeres) fugiram para o distrito 
de Moçâmedes a fim de livrarem-se da jurisdição colonial inglesa e, claro, 
pela importância crescente do comércio de produtos como marfim, cera, 
gado e da urzela. Ainda assim, a colonização branca além de diferenciada 
permaneceu pequena, com diferentes grupos de europeus relacionando-
se entre si e com os povos locais com padrões culturais próprios e 
expressando oposições que repercutiram na dinâmica de cada comunidade 
étnica, levando aos deslocamentos dos autóctones que conformaram 
organizações sociais caracterizadas por concepções próprias sobre o 
aproveitamento ecológico da região, o que incluía a relação com a terra 
e a escassez da mão de obra.

Como Portugal visava barrar o avanço dos europeus e tornar 
viável a ocupação efetiva do território, incentivou já no século XIX, a 
chegada a Moçâmedes de levas de emigrantes portugueses da Madeira, do 
Algarve e, em 1849, de luso-brasileiros de Pernambuco. Estes, conhecidos 
também como “pessoas do Brasil” levaram consigo os chamados pretos 
Moçamedes (Mbalis ou Kimbares), escravos ladinizados, no caso, 
cristianizados e abrasileirados com um caldo cultural próprio em que se 
sobressaíam os festejos carnavalescos. Ora, a articulação entre o fazer 
histórico (ação) e as representações simbólicas marcaram o início de 
um processo de construção social do significado de ser brasileiro. Tudo 
isto sugere o propósito teórico da escrita de Nascimento a percorrer o 
livro todo: as convergências históricas e culturais que transcendem a 
compreensão economicista dos fenômenos, marcando o caráter plural 
das relações sociais produzidas pela itinerância de homens, produtos, 
ideias, valores, crenças, artefatos materiais, da música e de festas - como 
o carnaval - tecendo uma relação entre as duas margens do Atlântico e 
conduzindo o leitor a descobrir Angola no Brasil e o Brasil em Angola, 
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de forma semelhante à tradição iniciada com Pierre Verger e continuada 
por seus seguidores ao apontar as relações culturais entre a Costa da 
Mina e o Brasil.

Nesta chave de análise Washington aventa um possível significado 
de uma lápide em cemitério da cidade de Namibe como testemunho da 
memória local e por isso o fotografa, fazendo um registro imagético 
da importância de nascer em Pernambuco. Em contraponto, lembro 
que a historiografia portuguesa, cativa da estrutura discursiva imperial 
considerava que o fracasso da agricultura colonial em Moçâmedes, 
além de derivar das secas, da falta de mão de obra e de estradas que 
ligassem o interior à costa teve como principal motivo - segundo 
opinião compartilhada por agentes portugueses- certa degeneração 
como característica dos colonos pernambucanos. Feitores e técnicos 
conhecedores da construção e funcionamento dos engenhos, além de 
fazedores da aguardente usada nas trocas com as populações locais, eram 
adjetivados como indisciplinados, preguiçosos, com maus costumes, 
imorais, indomáveis, além de infringir a lei e ignorar a autoridade. De 
outra parte, o investigador Washington Nascimento esteve sempre 
atento a difícil tarefa de esgarçar o paradigma eurocidental em relação ao 
binarismo e aos estereótipos relativos às categorias fixas de colonizadores 
e colonizados, ignorando a variedade étnica, cultural e social de grupos 
que se encontravam e interagiam de diferentes formas a depender das 
suas ambições econômicas e das relações de poder.

Tema de grande relevo na investigação dos africanistas, Washington 
do Nascimento destaca a importância das práticas dos sobas e do seu poder 
no jogo de poder, rivalidades e conflitos, valendo-se da correspondência 
trocada entre autoridades Cuanhamas locais e as portuguesas na região 
da Huíla, transbordando de indignação derivada da disputa por mão 
de obra e pela usurpação das terras férteis que abarcou as linhageiras. 
Em 1879, onze sobas enviaram uma petição assinada ao governador 
geral com ameaças de represália caso não houvesse reparação. Uma vez 
mais se revela a sagacidade do historiador, ao mostrar que o confronto 
transcendia possíveis vantagens econômicas, salientando o significado 
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simbólico das terras linhageiras como local de coesão e continuidade 
de um povo, guardando as tradições e modos de vida atrelados à 
ancestralidade.  Assinala ainda que desde 1882, depois da pacificação 
de Huíla, os Cuanhamas enfrentaram os portugueses em uma série 
de conflitos armados, em particular entre os anos de 1885 a 1917, uma 
conjuntura na qual despontou a forte liderança do soba Mandume, cioso 
de manter a soberania no bojo de uma contenda entre portugueses e o 
seu povo. E se os portugueses queriam instalar duas feitorias no território 
dos Cuanhamas, em troca o soba exigia armas e pólvora o que, por sinal, 
era de fácil acesso, sobretudo junto aos mercadores alemães e ingleses. 
Esta situação empurrou os portugueses à tentativa de acordo com os 
alemães para enfrentar Mandume e sua gente, desde que não atacassem os 
Cuamatos e Cuanhamas. Fato é que Mandume enfrentou esta negociação, 
mas a ela seguiram-se alguns confrontos armados com portugueses e 
sul-africanos, o que não o intimidou, mas acabou levando-o  a falecer 
no início de 1917.

De outra parte, valendo-se de um processo crime como fonte 
documental, Nascimento marca a presença de um conjunto de identidades 
étnicas de grupos agropastoris chamados Humbe ou Nhaneca-Humbe 
criadores, negociantes de gado e compradores de víveres, além de 
praticantes da agricultura de subsistência na geografia da atual província 
de Huila e em Namibe. Os humbes definiam-se como negociantes e 
controlavam as principais rotas comerciais da região, obtendo autonomia 
territorial e financeira e praticando um comércio com alemães, bôeres e 
ingleses sem autorização dos representantes do governo metropolitano 
português. Desta forma desenvolviam múltiplas interações que 
acentuavam as diferenças entre os próprios grupos de europeus em um 
quadro de clara desobediência em relação à prática administrativa colonial. 
Mas os reveses dos portugueses acabaram impondo, em 1905, a perda de 
soberania dos Humbes.

Quanto aos Dombes e, sobretudo aos Kuvales, não se submeteram a 
invasão de suas terras, organizando operações de guerrilha contra colonos 
europeus, comerciantes e agricultores. Mas esta não foi a única forma 
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de resistência, havendo ainda uma coexistência conflituosa estendida a 
estratégias políticas como o pedido da autoridade portuguesa para que 
o soba do Cunene permitisse a instalação de duas feitorias em troca da 
liberação da venda de armas e pólvora, produtos considerados essenciais 
para a preservação da soberania. Utilizadas na guerra e na caça, armas 
e pólvora eram obtidas por meio de comerciantes, missionários e ainda 
com as missões de ingleses, franceses, alemães e bôeres. As armas eram 
ainda signos de poder, prestígio e riqueza atrelados à figura dos sobas 
locais - da Huíla e também dos da zona da Humpata - que, em particular 
desde 1882, usavam diferentes estratégias para conter e de certa forma 
controlar a presença dos europeus. 

No que diz respeito aos Kuvales, em particular, não pagavam 
impostos até que nos anos de 1910 o governador geral considerou 
necessário atacar o numeroso gado bovino, além de caprinos e de outras 
espécies para enfraquecer sua autonomia, transformando-os em mão 
de obra para trabalhos compulsórios. Os portugueses empreenderam 
a ocupação do território com o exercício da força física justificando-a 
como corretivo necessário para um povo insubmisso, sequioso de ser 
combativo e autossuficiente como os Kuvales, o que mostra que os 
europeus conheciam as diferenças entre os povos de Huíla e Moçâmedes. 
E ao fazer uma leitura do verso e do anverso da documentação consultada, 
Nascimento afirma com propriedade que menos de um século depois, 
entre os anos de 1940 e 1941, ocorreu outro confronto entre os Kuvales 
e os portugueses, a “Guerra dos Macubais” que pode ser configurada 
como um constructo articulador das demandas econômicas do Estado 
colonial português assentada no acesso ao gado e no recrutamento de 
mão de obra, nos trabalhos compulsórios, na cobrança de impostos e no 
controle das redes de comércio.   Destaca ainda que mesmo naquela altura, 
eram muitas as angústias e inseguranças dos agentes coloniais em relação 
ao projeto de ocupação que tratava de tornar efetivos os imperativos de 
controle político do território, das populações africanas e do gado. 

A guerra levou os Kuvales (Macubais) a um grande número de 
mortos e a usurpação de grande parte do gado. O investigador aponta 
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ainda como, ao final, a guerra como portadora de significados culminou 
com o processo de pacificação ou domesticação, justificando o exercício 
da violência física e simbólica em uma região em que o racismo era 
particularmente forte. Entretanto, no conjunto, ao menos até 1920, 
mesmo com os reveses sofridos pelos povos locais no sul e sudoeste de 
Angola, várias formas de resistência permitiram que suas soberanias 
geográficas fossem resguardadas, limitando a ocupação efetiva apenas 
em enclaves e feitorias comerciais, além dos pontos em que atuavam as 
missões religiosas alemãs e inglesas com a anuência dos sobas.  Chamo a 
atenção para Lubango e Humpata, duas circunscrições pobres em pleno 
planalto onde a população branca predominava, enquanto o número de 
indígenas era pequeno e insuficiente, levando ao recrutamento da mão 
de obra em outras circunscrições.

O sentido da governança em Huíla, como em outros territórios 
geográficos era pacificar, ocupar – não só militar como economicamente 
- organizar e colonizar, pontos que orientaram os programas de governo 
em Angola. Neste sentido, o tema das resistências ganha continuidade 
temporal em Jogo das sombras em Angola..., com seu autor escolhendo manter 
a sequência cronológica, mas focando outra geografia, a de Luanda, de 
1921 até 1961.  O foco escolhido foram os deslocados do Bairro do Bungo 
para as Ingombotas e Maculuso para em seguida serem e empurrados 
para o Musseque Burity, o Bairro Operário. Eram em particular 
escravos e libertos, ao lado de artífices com diferentes ofícios como 
operários, lavadeiras e motoristas. Como foi uma prática administrativa 
de afastamento da população negra do centro de Luanda mantida por 
muitos e muitos anos, acabou dando ensejo a um significativo aumento 
dos instalados nos musseques e, por consequência, a um agravamento 
do problema das moradias, o que promoveu uma reconfiguração dos 
espaços geográficos, além de aumentar as tensões raciais e sociais, com 
um contingente de brancos e negros em lados opostos. Este ponto nos 
conduz a um célebre registro de Frantz Fanon em sua obra clássica Os 
condenados da terra , quando descreve a cidade partida em duas zonas, a 
habitada pelos colonos, uma cidade bem construída, bem iluminada e 
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asfaltada, enquanto a cidade do colonizado, “a cidade negra” era marcada 
pela fome, pela insalubridade e pelos pés descalços da sua gente, enfim, 
uma cidade faminta do mínimo para a sobrevivência4.

Esta foi uma situação agravada nos anos de 1940, afirma 
Nascimento valendo-se de uma incontornável bibliografia, chamando 
a atenção para que desde o Estatuto do Indigenato de 1926, - como, 
aliás, lembro que aconteceu também em Moçambique e na Guiné - 
foi implantada legalmente a discriminação, o racismo e a profunda 
racialização de várias formas que revestem a questão social e se fazem 
presentes nas práticas, esquemas ideológicos e representações relativas ao 
uso de categorias coloniais que classificavam e hierarquizavam diferentes 
camadas sociais e que alimentam estereótipos que persistem até os dias 
atuais, ainda carecendo ser descolonizadas.  Revelam-se, deste modo 
as diferentes instâncias da dominação como o processo de racialização 
urbana que incluiu a Ingombota, espaço geográfico onde moravam as 
antigas elites angolanas locais. 

Além disso, Nascimento introduz aqui e acolá pitadas de linguística 
para identificar vocábulos que são chave para a compreensão do espaço das 
elites locais, registrando que Ingombota significava “local de foragidos” 
passando em meados do século XX a ter outra acepção, a de “local de 
mercadores”, abrindo espaço para acentuarmos que a dimensão simbólica 
não teve um sentido único. De outra parte, o historiador trabalhou com 
as repercussões da chegada de portugueses nos anos de 1940, acarretando 
o inevitável deslocamento dos mais pobres – negros em sua maioria- 
empurrando-os de Ingombotas para o Bairro Operário, desvelando mais 
uma instância da dominação que reconfigurou os espaços sociais na 
geografia de Luanda ao levar para a capital da colônia, de forma recorrente 
e sistemática, os castigos corporais, os maus tratos, os estereótipos em 
relação aos “pretos” e outras formas de discriminação racial que atuaram 
decisivamente na estrutura psíquica dos subalternos. Ressalta ainda que 
os empregos e a remuneração de brancos e negros eram absolutamente 
desiguais, gerando descontentamento, indignação e diferentes reações 
4 FANON, Frantz. Os condenados da terra, prefácio de Jean-Paul Sartre, trad. José Laurênio de Melo. 

Rio de Janeiro: Ed Civilização Brasileira, 2ª ed , 1979, p. 28-29.  
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contra este status quo. O pesquisador também chama a atenção para a 
segregação como essência das transformações do espaço e da sociedade 
em Angola e para as reações contra o tardo colonialismo, sobretudo 
pelos que compunham a elite letrada (intelectuais), os ativistas políticos 
e os trabalhadores.  

No decorrer da sua escrita não descurou da complexidade 
das relações das diferentes formas de trabalho compulsório e suas 
particularidades como, por exemplo, as atividades pastoris, pesqueiras 
e extrativistas, além das voltadas para abrir o caminho de ferro de 
Moçâmedes - de 1905 a 1963 - e das atividades desempenhadas nas 
“firmas”. Incluiu ainda o contrato sob o qual eram formados os 
contingentes para migração forçada para São Tomé, prática imposta 
pelas políticas do governo português, também em relação a Cabo Verde 
e Moçambique, neste caso, para as minas da África do Sul. O contraponto 
foram as diferentes resistências e suas especificidades históricas nas 
diversas geografias do território de Angola, evidenciando o domínio de 
Washington Nascimento no trato das fontes documentais e da bibliografia 
atualizada sobre o tema, o que lhe permitiu tratar do sul, sudoeste e norte 
de Angola, mostrando a pluralidade das reações dos povos africanos 
frente aos europeus, no caso, portugueses, ingleses, alemães, bôeres e 
ainda ilhéus e brasileiros de Pernambuco. Reações estas que incluíram 
o enfrentamento direto e outras formas como a fuga, a danificação dos 
instrumentos de trabalho e o disfarce dos trabalhadores em músicos para 
escapar das humilhações e cruzar o país.

De outra parte, nos limites da discussão proposta em Jogo nas sombras, 
se insinua, aqui e acolá, o tema das mulheres trabalhadoras serviçais ou 
contratadas, com ênfase nas experiências vividas, isto é, nas práticas 
cotidianas onde as representações foram inscritas. Com fundamento em 
pesquisas no Arquivo do Namibe, Nascimento esboça um contorno que 
articula a relações de dominação aos universos simbólicos: um convite 
generoso para que seus leitores aprofundem um tema multifacetado que 
abrange a heterogeneidade da reprodução social e dos papeis das mulheres 
como serviçais e contratadas. Enquanto sujeitos sociais e sob as diferentes 
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instâncias das leis que respaldavam a autoridade dos homens exercida 
nos mundos do trabalho e nos domésticos, lugares onde as mulheres – 
negras colonizadas - eram restringidas, assediadas e submetidas a toda 
sorte de crueldades. 

Embora não se trate de caracterizar a ação das mulheres de forma 
unívoca, até porque há uma heterogeneidade de experiências vividas 
no espaço colonial, sabe-se que uma série de aspectos foi comum, 
evidenciando as contradições do próprio papel das colonizadas, como sua 
condição de mulher na sociedade tradicional, envolvendo relações com 
o sagrado, tarefas de sobrevivência do núcleo familiar e a perpetuação 
da linhagem, além da reprodução, socialização e educação dos filhos. 
Estes aspectos apontam tarefas concentradas em torno do universo 
doméstico enquanto esfera essencial, levando a interrogações sobre a 
violência doméstica sofrida pelas mulheres como punição pelo que os 
homens consideravam insubordinação, imoralidade, lascívia e indecência 
moral, configurando um desregramento de gênero em relação ao padrão 
da “mulher honrada”. 

A leitura deste tema como trabalhada no livro de Nascimento 
permitiu-me pensar a dupla punição das mulheres, de vez que além da 
violência doméstica estiveram à mercê das agruras sofridas nos mundos do 
trabalho como as condições de insalubridade, pontuadas pelas crueldades 
e humilhações a que foram submetidas, além da violência simbólica 
sustentada pelo tropo referente à invenção das idéias de degeneração 
e preguiça racial.  Neste contexto a raça não era apenas a cor da pele 
e sim uma questão da força de trabalho, o que, aliás, incluía mulheres 
e homens. Esta é uma questão - como tantas outras- que se afirma na 
contraposição entre brancos e negros, embora careça ser tematizada sob 
um novo paradigma produtor de um discurso que ao articular a dimensão 
simbólica ao estudo da dominação, permitiria interrogar a historicidade 
da invenção da brancura e da negrura.  

Na obra Jogo nas sombras estas e realidades foram expressas 
ativamente pela voz, vida e pensamento da gente comum que conformou 
uma memória social, tendo como esteio o significado do que era ser 
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escravo e em que implicava o trabalho escravo. Com conhecimento 
histórico da época colonial e valendo-se de recursos documentais o 
historiador Washington Nascimento relata que a acepção mais corrente 
era que o escravo constituía uma categoria de seres primitivos, inferiores, 
relaxados, indolentes e negligentes, sendo tratado como um corpo e um 
pensamento sem qualquer racionalidade. E como a memória coletiva foi 
uma produção social que acabou por criar a negatividade do trabalho 
escravo como extremamente compelido e controlado com castigos físicos, 
má alimentação e moradia insalubre, além de acarretar uma condição sub-
humana que subtraia o escravizado de toda dignidade humana. Com o 
deslocamento de algumas ênfases, em particular para formas de trabalho 
compulsório, quando vividas como abusivas e alvo de uma exploração 
exagerada eram adjetivadas como trabalho escravo.   Esta na memória 
coletiva não correspondia a definições jurídicas, conceitos sociológicos 
ou históricos. Dizia respeito às experiências vividas como a opressão, 
percebidas no corpo, na mente e no coração, ferindo a dignidade humana.

Ao trabalhar com a hipótese de que alguns grupos de carnaval 
iniciados nos musseques envolviam a participação de um determinado 
coletivo, Nascimento demonstra como contribuíram para que fosse 
despertada a consciência política acerca da natureza das assimetrias e 
desigualdades com as quais fora construída a situação colonial, ao mesmo 
tempo em que celebravam a esperança de tempos melhores. Pela memória 
local – que não era homogênea tampouco uniforme - o carnaval dos anos 
de 1930 e 1940 foi constituído com a volta de presos políticos de São 
Nicolau, dando início ao processo de organizar os desorganizados para 
mobilizá-los para a luta anticolonial. Interpretavam músicas típicas usando 
tambores, caixa, reco-reco e chocalhos com os quais tocavam o merengue 
e o samba brasileiro. Com habilidade, Nascimento conta das influências 
da música do Congo Belga e do Congo Francês, cantadas em quimbundo 
e português e que criticavam, por exemplo, dos deslocamentos para São 
Tomé. Daí em diante trata da relevância do N’gola Ritmo como grupo 
de assimilados característico da periferia que ligava os musseques a urbe, 
tornando-se um polo de agregação contestatário, se construindo como 
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um dos polos da luta de libertação. Aqui se faz sentir a generosidade do 
pesquisador que desbrava a relevância, sobretudo do N’gola Ritmos ao 
criticar as políticas de Portugal, esgarçando o imaginário colonialista e 
criando representações projetadas para um estado livre e soberano.

Por fim, acrescento que pela inquietação teórica, riqueza da 
documentação e argumentação sólida aliada a ousadia de registrar temas 
e questões instigantes que merecem continuar a ser estudados, como 
leitora privilegiada apresento Jogo nas sombras, uma obra de relevância para 
a historiografia sobre Angola e, com muita alegria convido o leitor para 
uma afetuosa leitura deste livro.

                                                                                                      
 Leila Leite Hernandez                                                                                                                                        

Outono de 2020.

[ Professora e pesquisadora de História da África do Departamento de 
História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo (USP). ]





INTRODUÇÃO 

Este livro reúne uma série de pesquisas desenvolvidas  ao longo dos 
últimos dez anos, em torno de temas ligados à história social e política de 
Angola na primeira metade do século XX.  Esses estudos quase sempre 
tiveram como eixos centrais o colonialismo, as identidades e as diferentes 
formas de resistências construídas pelos povos do território onde hoje 
se localiza Angola.

O período recortado para análise, 1901 a 1961, trata-se da época 
da luta clandestina, por essa razão denominei este conjunto de textos de 
“Jogo nas Sombras”. Eles não foram escolhidos de forma aleatória; eles 
constroem uma narrativa que nos ajuda a entender diferentes aspectos da 
história social, política e cultural de algumas regiões da atual Angola na 
primeira metade do século XX, nomeadamente Luanda e seu entorno, e 
o Macro Sul (de Benguela ao Cunene).

A temporalidade estabelecida na obra (1901–1961) é uma referência, 
e não uma prisão para mim,  já que não é possível entender a luta 
clandestina sem voltarmos ao fim do século XIX, quando uma maior 
ocupação portuguesa no território do que hoje é Angola vai provocar 
uma série de resistências e lutas, tanto por parte dos chefes políticos 
endógenos, como dos trabalhadores locais. Tais resistências e lutas 
devem ser entendidas como as matrizes da luta anticolonial. Além disso, 
ao trabalhar com relatos orais, as memórias sobre a história angolana 
ultrapassam várias vezes o marco final que estabeleci (1961), levando, para 
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dentro das narrativas, impressões da Angola pós-independência e mesmo 
da Angola contemporânea, onde as disputas em torno de um lugar como 
“nacionalista” se fazem presentes.

Mas, por que, então, 1901 e 1961? Porque a gestação do que hoje 
denominamos Angola, produzida sobretudo pelas elites letradas começa, 
no campo das ideias, com a divulgação do manifesto “Voz de Angola 
Clamando no Deserto” de 1901 e ganha materialidade (com participação 
popular) com a revolta dos trabalhadores da Baixa do Cassange e o início 
da luta armada em 1961.  Esses dois movimentos não serão comentados 
neste livro, mas, sim, o movimento das elites letradas locais pós-manifesto 
(1901) e a revolta dos trabalhadores do campo angolano (pré-1961). O que 
pretendo mostrar é que 1901 – 1961 não é uma temporalidade estabelecida 
aleatoriamente; representa um marco importante da periodização 
da história angolana, que, mesmo não desconsiderando a realidade 
portuguesa, está além dela.

Para a produção deste livro, foi realizada uma série de entrevistas, 
colhidos depoimentos e traçados diálogos com pessoas l igadas 
propriamente à história discutida nele, ou mesmo pesquisadores de 
origens diversas que, cotidianamente, se põem a pensar aspectos da 
história e política local. Alguns desses pesquisadores estão nominados 
nos “Agradecimentos”. Assim, mesmo autoral, ele foi escrito em diálogo, 
priorizando sempre as diferentes visões sobre os assuntos e sobretudo a 
fala dos angolanos.

Foram usadas, também, fontes do Arquivo Nacional de Angola 
(ANA), situado em Luanda, sobretudo correspondências e relatórios do 
distrito de Moçâmedes (atual Namibe) e da Huíla enviadas ao governo 
central e que se referem a aspectos descritivos da realidade local e à 
geopolítica do sudoeste angolano. Do Arquivo Histórico do Namibe 
(AHN), localizado na cidade do mesmo nome, coletei processos-
crimes catalogados entre os anos de 1900 e 1920. Trata-se de uma 
documentação que não foi suficientemente analisada. Parece-me que 
apenas William Gervase Clarence-Smith (1975 e 1979) e Adelino Torres 
(1991) trabalharam com uma documentação que dialoga com a que foi por 
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mim analisada. A pesquisa com processos-crimes, apesar de o trabalho 
de leitura e tradução ser extremamente moroso, possibilitou uma análise 
mais ampla das diferentes dimensões da sociedade angolana.

Ao terminar o livro me incomodou bastante o fato de que todas 
essas fontes, tanto escritas, quanto orais, trazerem uma perspectiva 
profundamente masculina do processo colonial e suas diferentes 
resistências. Confesso que me faltou fôlego, depois de tê-lo finalizado, 
para adentrar com mais densidade o universo das vozes femininas. Mas 
há gerações de novos pesquisadores que podem dar conta dessa lacuna 
na história de Angola. 

Algumas considerações teórico-metodológicas

Quando pensei na construção do livro, estava muito vivo em 
minha memória o desafio intelectual de contribuir para o processo de 
descolonização da história de Angola. Talvez não tenha conseguido, 
mas este foi meu horizonte, guia e caminho. Trata-se de um esforço que 
dialoga com o chamado “conhecimento colonial”, mas parte dele para 
buscar a ruptura, que não é só epistemológica, mas, também, decolonial, 
no sentido de ser para além do colonialismo.

Esse processo de descolonização do conhecimento passou 
necessariamente pela construção de uma perspectiva intravertida, ou seja, 
a partir de Angola. Por essa razão, começamos no primeiro capítulo a falar 
do que hoje é Angola, a partir dos povos endógenos do sul e sudoeste. Além 
disso dei muita ênfase às entrevistas e depoimentos de angolanos. O que não 
significa que não tenha havido uma contaminação do colonial. Apesar de ser 
estrangeiro, minha origem é também de uma antiga colônia portuguesa e 
assim como muitos angolanos (como povos de outras partes do continente) 
interiorizamos esse discurso, usando em nossas falas o seu repertório de ideias, 
conceitos e palavras. Romper com esse repertório e construir uma perspectiva 
descolonizada de conhecimento foi (e ainda é) uma frente de resistência 
epistemológica muito significativa no continente africano, sobretudo no 
período pós-colonial e na historiografia produzida desde então. 
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Outro desafio que encontrei para a produção deste livro foi tentar 
dialogar, mas também ir além, dos conceitos coloniais. Termos como 
“nativos”, “indígenas” são extremamente comuns na documentação. 
Aportuguesamentos de palavras das línguas locais, como Ingombotas, 
N’gola, Kuvales, Cuanhamas.... da mesma forma. O plural dos nomes 
construídos a partir das línguas originais de Angola (particularmente o 
quimbundo), quase nunca são com “s”. Assim sendo, são “os Kuvale” e 
não “os Kuvales”. Isso porque na língua local de onde esses nomes são 
derivados os plural é feito de outras formas, como, por exemplo, colocar 
a palavra “ova” no inicio,  Ovakwanyama. Mas alguns não tem plural , 
porque a própria palavra já está no plural, exemplo da palavra Kuvale, 
citada anteriormente. Entender, minimamente que seja, as línguas locais 
é um passo importante neste processo de descolonização, o que para um 
estrangeiro é sempre mais difícil, por isso, acabei por deixar Humbe e não 
Vankhumbi, por não ter a certeza de se tratar do mesmo povo referido 
nos documentos portugueses, analisados neste livro. 

As palavras devem ser entendidas como conceitos que criam 
espaços, mapas cognitivos próprios, que orientam e direcionam nosso 
olhar, por esta razão elas não podem ser usadas sem o necessário cuidado 
e problematização, sob risco de estarmos reproduzindo o discurso 
colonial (MENESES, 2007). Por isso tentei rever, sobretudo em textos 
mais antigos e que fazem parte deste livro, até que ponto eu não estaria 
usando tal discurso e como desmontá-lo.

Apesar de ir em sentido oposto, outro discurso também carrega 
uma carga contraditória de ambiguidade-necessidade, que torna difícil 
simplesmente não mais usá-lo ou mesmo desmontá-lo. Trata-se da 
ideia de resistência, que é central para esta obra. Poucos temas são tão 
estudados em relação ao continente quanto este. A noção de resistência 
desempenha um papel central nas análises feitas pela historiografia 
africana, contribui para alimentar as histórias nacionais, ajudando 
a consolidar as nações e seus heróis e a construir novas identidades 
(HENRIQUES, 2015). Por outro lado, essa historiografia caminhou 
no fio da navalha quando, em muitas análises, colocou (ou sugeriu) 
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certa passividade dos africanos, que apenas resistiram a uma agressão 
externa. Este é o maior problema quando se usam este conceitos sem 
discuti-lo de forma mais aprofundada. 

Assim fugindo desse determinismo em relação ao termo 
resistências, neste livro, ele deve ser visto, sobretudo de forma polissêmica 
e sempre no plural. Além disso, não pode ser entendido apenas como só 
recusa ou só enfrentamento. Nos processos que assistimos no continente 
africano (bem como em outros lugares do mundo), saber jogar o jogo 
(e, portanto, fazer arranjos e composições) também é parte do processo 
de resistir. 

Imaginar que a questão das resistências é um tema superado na 
historiografia do continente ou “fora de moda” é desconhecer o fato de 
que os estudos sobre tais processos dizem mais ao presente e ao futuro 
da África e de Angola do que ao seu passado, em um momento em que 
crescem os movimentos ativistas, construídos, sobretudo pela juventude 
que resiste e luta por mais democracia, poder popular e direito para as 
mulheres.

A  capa

A capa é um trabalho a partir de uma foto de crianças jogando 
futebol na sombra de uma mulemba no Bairro Fubu em Luanda. Esta foto 
foi feita por mim em 23 de Junho de 2018 e como não tinha a autorização 
dos responsáveis para o uso, optei apenas por fazer uma arte a partir dela 
e não colocar a mesma em sua integralidade. 

O Fubu foi criado a partir de um deslocamento de moradores que 
foram retirados da zona de Camama, quando da criação da região nobre 
de Talatona. Trata-se de um novo rearranjo urbano, que de alguma forma 
reproduz no cenário do pós-independência, as transformações urbanas 
do período colonial, com a expulsão da população pobre dos centros 
de Luanda e de seus bairros mais nobres, para que os membros da elite 
econômica local pudessem se estabelecer.
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Sobre os capítulos do livro

O livro foi dividido em três seções distintas, porém complementares. 
A primeira, denominada “Realidades Misturadas”, em que são mostrados 
os processos de ocupação portuguesa, no sul angolano, e em Luanda, na 
primeira metade do século XX, e de que forma essa ocupação promoveu 
uma série de desordens internas e resistências da população local. 

Na segunda seção, “Cumplicidades contraditórias e Estratégias 
de Subjetivação”, na qual, foi concentrado o estudo das elites locais, 
sobretudo aquelas situadas em Luanda, tanto as “famílias tradicionais” 
quanto os “novos assimilados”, buscando dessa forma, perceber por um 
lado, de que forma a perda de prestigio social, político e econômico vão 
empurrar essas elites para a luta anticolonial, e por outro, como o estatuto 
de assimilado configurou-se também como uma estratégia de resistência 
ao colonialismo português. 

Por fim, na última seção: “Insubmissões e luta anticolonial”, 
quando foquei nas resistências de trabalhadores e trabalhadoras do campo, 
a opressão provocada pela instalação de novas formas de mão de obra, 
trabalho forçado e culturas obrigatórias. Nas cidades iremos perceber de 
que forma membros da elite letrada local, construíam nas burocracias 
coloniais e no campo da música formas de resistê ncias e lutas contra o 
colonialismo europeu. 

Assim estruturado, o livro é um grande esforço de síntese em torno 
de temas da história social e política de Angola na primeira metade do 
século XX, desde a ocupação portuguesa do seu território até os diferentes 
processos de lutas e resistências que vão dos trabalhadores dos caminhos 
de ferro de Moçamedes aos músicos de Luanda. Apresentando para tanto 
um leque variado de fontes e abordagens que espero, possam permitir 
um conhecimento mais profundo sobre a história de um país, no qual, 
parafraseando Christine Messiant, até o passado é imprevisível5. 

5 MESSIANT, Christine. Em Angola até o passado é imprevisível: a experiência de uma investigacão 
sobre o nacionalismo angolano e, em particular, o MPLA In: Construindo o passado angolano : as 
fontes e a sua interpretação - actas do II seminario internacional sobre a historia de Angola / 
pref. Jill R. Dias, Rosa Cruz e Silva. - [S.l.] : Comissao Nacional para as Comemoracões dos 
Descobrimentos Portugueses, 2000. - p. 803-859



I
Realidades Misturadas





1. Soberania territorial e ocupação estrangeira: 
povos locais, luso-brasileiros, portugueses e 

alemães no sul de Angola 

Abril de 1912, um comboio de europeus e africanos parte em 
direção a Bibala, sudoeste angolano, onde dois meses antes havia 
chegado o Caminho de Ferro de Moçâmedes. Nas imediações de 
Montipa, um carregador local, que acompanhava o carro de bois de José 
Maria Paiva, encontrou um machado. Hurtado Albergaria, europeu, 
que também ia no comboio, mandou que ele entregasse o objeto, pois, 
supostamente, pertencia a Alexandre Paiva, filho de seu patrão. Diante 
da negativa do carregador, que disse que só o entregaria mediante um 
matabicho (recompensa), Antônio puxou uma pistola, fazendo-o fugir 
do local 6.

Tempos depois, dois homens, Nambalo e outro não nomeado, de 
região próxima onde essa história ocorrera, foram até o estabelecimento 
comercial de Manoel Henrique Paiva (aparentemente filho de José Maria 
Paiva e irmão de Alexandre) pagar uma dívida, usando para isso dois 
bois. Esses dois homens eram pertencentes a um dos grupos agropastoris 
situados, em sua maior parte, na atual província da Huíla, mas também 
no Namibe, e que viviam da criação de gado e de uma agricultura de 
6 Autos crimes do processo ordinário de querela. Arquivo Histórico do Namibe, 1914. (Não 

catalogado). A depender do contexto matabixo pode significar também café da manhã, pequeno 
almoço.
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subsistência. Tais grupos (handa, muíla...) são erroneamente nomeados 
com uma mesma designação: humbi ou mesmo “nhaneca-humbe”7.

Feito o negócio e com algum recurso em mãos, eles foram comprar 
aguardente de cana de açúcar e, segundo uma das testemunhas, se 
embebedaram.  Acabada a bebida no estabelecimento de Manoel Paiva,  
se dirigiram à loja de Alexandre, onde foram presos com o argumento 
de que só seriam soltos “[...] quando aparecesse o indígena que lhe tinha 
roubado o machado, visto que eram companheiros”. Ao que Nambalo 
respondeu: “Senhor, nós viemos aqui fazer negócios e não temos nada 
com o ladrão, que não é de nossa terra”. 

***

Esse processo-crime ilustra algumas dimensões do universo 
social e econômico no sul-angolano. São dois indivíduos locais que, 
com autonomia econômica, vão até o centro comercial mais próximo 
(controlado pelos Paivas) no entorno do Caminho de Ferro, para vender 
bois, comprar víveres e aguardente.

Acredito que esses Paivas sejam descendentes de Artur de Paiva, 
que foi um oficial do Exército Português e um dos responsáveis pelo 
processo de exploração e ocupação do sudoeste de Angola. Em fins do 
século XIX, ele teria se casado com Jacquelina Botha, filha do chefe da 
colônia bôer da Humpata, se estabelecendo definitivamente no local8.

A aguardente de cana de açúcar, introduzida na região pelos luso-
brasileiros (ou “pernambucanos”), oriundos do Brasil em meados do 
século XIX, provocou grande impacto nas populações locais, sobretudo 
na desestruturação das famílias e da saúde, já que se embriagavam com 
uma facilidade maior do que os europeus (BRICHTA, 2018). Por fim, 
esses supostos humbi se definem como negociantes, uma característica dos 
povos locais, que, por muitos anos, foram donos do território e de uma 
7 “Nyaneka-Nkhumbi” é um termo usado para nomear um conjunto de identidades étnicas distintas, 

situadas no sudoeste angolano. MELO, Rosa Melo, « «Nyaneka-Nkhumbi»: uma carapuça que 
não serve aos Handa, nem aos Nyaneka, nem aos Nkhumbi », Cadernos de Estudos Africanos, 
7/8 | 2005, 157-178.

8 Humpata valoriza monumentos históricos. Jornal de Angola. Disponível em http://jornaldeangola.
sapo.ao/cultura/humpata_valoriza_monumentos_historicos. Acesso em 06 de julho de 2019.
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grande quantidade de gado e controlavam as principais rotas comerciais 
da região, negociando entre si e com os estrangeiros. Obtiveram, dessa 
forma, autonomia territorial e financeira. Como diz Nambalo, não eram 
“ladrões”, e, sim, “negociantes”. 

Essa pequena descrição revela um espaço social profundamente 
diverso, com a existência do que estou chamando, nesta primeira parte 
do livro, de “realidades misturadas”, isto é, um universo formado pelos 
povos locais, portugueses, colonos luso-brasileiros, bôeres, em um contato 
colonial marcado pela violência. 

Assim, este primeiro capítulo tem por propósito entender a 
ocupação colonial efetiva dessa região, em meados do século XIX (1849), 
a partir de Moçâmedes, e as relações estabelecidas com povos locais, 
alemães, bôeres e ingleses, em finais do século XIX e início do século 
XX. Trata-se de reconstruir esse cenário multifacetado em um contexto 
de muitas resistências e tensões no sul-angolano.

Quando uso o termo sul, refiro-me a uma ampla região que hoje 
está subdividida em sudoeste, sudeste e sul, mas que, no período em 
estudo (fins do século XIX e início do século XX), era como um bloco, 
apenas por estar profundamente conectado por uma série de caminhos 
locais (“gentílicos”, nas palavras dos europeus) com povos agropastoris da 
região, humbi, herero e ovambo, transitando e negociando com alguma 
liberdade e tendo como centro administrativo colonial português o 
concelho da Huíla, na circunscrição de Moçâmedes, atual Namibe, sul-
angolano, onde também se localizava o principal porto da região, por 
onde chegavam colonos e trabalhadores.  

Até o ano de 1920, este “sul” era composto por Moçâmedes (atual 
Namibe), Porto Alexandre (hoje Tômbwa), Huíla (Lubango e Humpata) 
e a fronteira sul no entorno do Cunene, região de predominância 
ovakwanyama e vizinha do atual país da Namíbia (sudoeste africano), 
que então era reivindicada como um protetorado alemão (1884 – 1915), 
passando depois para possessão inglesa como parte da África do Sul, de 
quem se só se tornaria independente no ano de 1990.
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Para facilitar o entendimento do texto, visualizemos o mapa em 
que se situam tais regiões:

Mapa 1: Sul e Sudoeste de Angola

Fonte: Google Maps

 
Para realizar a pesquisa, utilizei correspondências e relatórios 

provinciais existentes no Arquivo Nacional de Angola (ANA), situado 
em Luanda, coletados entre os anos de 2018 e 2019, e processos cíveis 
e criminais do Arquivo Histórico do Namibe (AHN), no Namibe. 
Além disso, estive no Lubango (Huíla), como professor da disciplina 
“Historiografia Africana” do Programa de Mestrado do ISCED-Huíla, e 
realizei pesquisa de campo no Namibe, com o auxílio de alguns alunos, 
entre junho e julho de 2018, o que me ajudou a entender algumas questões 
(geográficas e históricas locais), que, na documentação, não ficaram claras 
em uma primeira análise. 


