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ANGOLA A PARTIR DE 1900. 
UM BALANCO CRiTICO DAS PESQUISAS 
EM CIENCIAS SOCIAlS 

Franz-Wilhelm Heimer(*) 

N. B. - Este texto foi estabelecido a titulo de documento preparat6rio do grupo de trabalho «Angola a 
partir de 1900•, do I Col6quio lnternacional em Ciencias Sociais sabre a Africa de Expressao Oficial Portuguesa, 
realizado em Bad Homburg, RFA, de 14 a 19 de Julho de 1980 (vide a informat;ao dada em Estudos de Econo

mia, I, 1980). 

De acordo com a concep9ao do Col6quio, o documento tomou a forma de um balan90 critico da litera
lura em ciencias sociais, referente a Angola a partir de 1900, e que foi publicada entre 1960 e 1980. A pers
pectiva deste balan90 correponde aquela adoptada para o Col6quio no seu conjunto e reflectiu um enfoque in
terdisciplinar, definido durante os trabalhos preparat6rios, sabre as forma9oes sociais africanas constituidas du
rante o periodo da ocupa9ao colonial. Tal enfoque pr;vilegiou os aspectos habitualmente enfatizados pela econo
mia polltica: o desenvolvimento/subdesenvolvimento econ6mico vista em estreita conexao com as rela96es de 

poder politico ou, por outras palavras, a conjuga9ao entre relat;aes sociais de produ9iio e desenvolvimento!sub
desenvolvimento das for9as produtivas. Deu-se ainda uma especial aten9iio aos processos de forma9iio de clas
ses, as formas de domina9iio colonial e de reac9iio africana, a forma9iio!transforma9ao de identidades colecti
vas (etnicas, raciais, nacionais) e a interac9iio entre as sociedades e o seu meio-ambiente natural. 

Em virtude de uma serie de contratempos, o balan9o relativo a Angola a partir de 1900 teve que ser redi
gido num lapso de tempo extremamente cuito - de facto, apenas quatro dias -, raziio pela qual se reveste de 
um caracter muito esquematico e provis6rio. As discussoes no respectivo grupo de trabalho - composto por 
Abilio Lima de Carvalho, Bettina Decke, Carlos Rocha Dilolwa, Dorothy L. Keel, Eduardo de Sousa Ferreira, Eli
sere Marques da Silva. Franz-Wilhelm Heimer, Linda M. Heywood, Manuel Jose Alves da Rocha e Ursula 
Drathschmidt puseram as bases para a elabora9iio, actualmente em curso, de uma analise mais completa e 
dilerenciada que se publicara no quadro do volume-relat6rio sabre o Col<iquio. 

Para efeitos de um exame sistematico, distingue-se na hist6ria ango
lana a partir de 1900, cinco grandes processos que muitas vezes se sabre
poem no tempo, nao correspondendo, em geral, a fases cronol6gicas per
feitamente delimitadas. 0 processo da ocupac;ao colonial do territ6rio, 
comec;ado na segunda metade do sec. XIX, prolonga-se ate aos anos 20, sen
do que as suas ultimas manifestac;oes se registam ainda ate aos anos 40. 
Anteriormente a 1920, comec;a, no entanto a articulac;ao de um «ultracolo
nialismo» (Anderson, 1963), sistematizado por Salazar a partir dos anos 30. 
No decorrer dos anos 50, da-se a transic;ao para uma nova forma de explo
rac;ao colonial, o «Epi- Colonialismo» (Late Colonialism,Spatkolonialismus, 
Heimer, 77/78), que dura ate 1974. Concomitantemente, inicia-se um pro
cesso de descolonizac;ao, no sentido amplo, comec;ando por uma resisten
cia anticolonial nos nfveis cultural e politico, continuando sob a forma de 
uma guerra de libertac;ao, e terminando com o conflito de 1974-76. Final
mente, o ultimo processo e o da reconstruc;ao nacional, lanc;ado a partir do 
momenta em que o pafs se torna independente. Para cada um destes 
cinco processos, tentar-se-a, separadamente, indicar a medida em que os 
aspectos aqui relevantes foram estudados nas duas ultimas decadas. 

(*) Soci61ogo do Arnold-Bergstraesser lnstitut de Erciburg (RFA). 
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A tftulo de observa<;:ao preliminar, parece importante destacar que o 
apelido «Angola desconhecida» (Pires, 1964) se aplica tambem ao perfodo 
sob exame aqui. A nfvel de informa<;:ao descritiva, e mais particularmente a 
nfvel de estudos analfticos, os nossos conhecimentos e a nossa compreen
sao da realidade angolana a partir de 1900 continuam fragment§l,rios e insa
tisfat6rios. Esta situa<;:ao deve-se, em primeiro Iugar, a natureza do sistema 
politico prevalecente em Portugal, de 1926 a 1974, sistema este que imp6s 
as ciencias sociais em Portugal perspectivas de indaga<;:ao maci<;:amente 
condicionadas por ideologias e interesses de ordem polftica, econ6mica e 
cultural, limitando as possibilidades de investiga<;:ao e esfor<;:ando-se por 
manter muitos ramos das ciencias sociais num estado de subdesenvolvi
mento. Nao portugueses interessados nas entao col6nias portuguesas em 
Africa gozavam de uma liberdade de investiga<;:ao relativamente ampla, no 
«espa<;:o portugues», quando se propunham a fazer pesquisas his!6ricas 
sobre perfodos remotos; a sua margem de liberadade de trabalho foi geral
mente muito mais estreita, e nao raramente inexistente, quando pretendiam 
estudar aspectos da situa<;:ao contemporanea ou do passado recente (Ben
der e lsaacman, 1976). No que toea a contribui<;:oes genuinamente angola
nas, no domfnio aqui discutido, o seu numero e naturalmente ainda muito 
restrito; Boavida (1967), Andrade e Ollivier (1971); Morais (1974); MPLA 
(197 4); Clington (1975); Guerra (1975); Barros (1977); Dilolwa (1978), e 
Abranches (1980}. Resumindo e exagerando, pode dizer-se que, no fundo, 
ainda hoje nao se dispoe de mais do que uma serie de pontos de referen
cia para um estudo sistematico em ciencias sociais, da realidade angolana 
a partir de 1900. 

1 - A ocupac;io colonial do territorio 

1.1 -A concorrencia entre as metr6poles europeias, empenhadas no 
acaparamento de possessoes coloniais em Africa, conduziu-as na segunda 
metade do sec. XIX a imporem-se mutuamente a obriga<;:ao de fornecer a 
prova da «ocupa<;:ao efectiva» dos territ6rios que se reclamava. Em Angola, 
esta exigencia levou a que Portugal, durante as primeiras decadas do sec. xx 
procedesse a ocupa(fao sistematica, por meios «militares», de uma area 
geografica cujos limites haviam sido acordados entre as metr6poles euro
peias. Simultaneamente estabeleceu-se uma rede «administrativa», inicial
mente ainda pouco densa, destinada a consolidar o controlo sobre urn terri
t6rio que, ainda em 1900, apenas em cerca de 5 % se encontrava sob 
domfnio colonial permanente. A ocupa<;:ao militar exigiu inumeras campa
nhas, na sua maioria realizadas nas duas primeiras decadas do sec. xx, 
contra as sociedades africanas existentes no territ6rio demarcado, socieda
des estas que em muitos casos opuseram ao colonizador uma resistencia 
armada, enquanto noutros se submeteram «pacificamente», face a superiori
dade militar portuguesa. Pelissier [1978-a}] d~-nos uma cr6nica detalhada 
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de todo este processo, focando, porem, principalmente a penetra<;ao militar 
do colonizador, sem aprofundar a analise das reac<;6es africanas (e dos 
seus condicionamentos societais). Numa segunda obra do mesmo autor 
[Pelissier, 1978-b)] e no livro de Bender [1978-a)] encontram-se alguns ele
mentos referentes a edifica<;ao, paralela a ocupa<;ao militar, do sistema 
colonial administrative em Angola, sem que esta se tenha tornado, ate hoje, 
o tema central de uma pesquisa. 

1.2 - Enquanto que a expansao militar e administrativa se realizou 
num ritmo acelerado, devido a conjuntura internacional, o crescimento da 
sociedade colonial - em nivel econ6mico, demogratico, cultural - seguiu 
um ritmo consideravelmente mais Iento. S6 recentemente passamos a dis
par de uma primeira tentativa [Clarence-Smith, 1978-b) e 1980-b)], de, sob 
a forma de um ensaio sucinto, «apanhar» a dinamica deste processo no 
seu conjunto [veja tambem, Clarence-Smith (1979-a e 1979-b)]. Trabalhos 
preliminares, no dominio econ6mico, foram apresentados por Hammond 
(1966 e 1975) e sectorialmente, sobre o cafe, Birmingham (1978). Okuma 
(1964) e Soremekun (1965) examinaram alguns aspectos da expansao do 
cristianismo durante a fase em questao, um assunto agora retomado por 
Grohs (em prepara<;ao). Samuels (1970) e Remick (1976) descrevem o de
senvolvimeto de ensinos publicos e missionaries. Elementos referentes as 
transforma<;6es s6cio-culturais nos antigos nucleos coloniais, especialmente 
Luanda e seus arredores, encontram-se em Wheeler e Pelissier (1971 ), 
Wheeler (1972, 1978), Pelissier (1979), Duffy (1962), Dias (1978) e Bender 
(1978). No momenta presente, dispomos de um quadro de referencia para 
uma analise do processo, em termos de economia politica, inclusive no que 
se refere a forma<;ao de classes, sendo no entanto indispensavel alargar 
substancialmente a actual base empirica, para podermos estabelecer inter
preta<;6es mais seguras e diferenciadas. 

1.3 - A ocupa<;ao militar e administrativa e o crescimento da sociedade 
colonial levaram a uma intensificac;ao da acc;ao sabre as sociedades africanas 
e da transformac;ao no seio destas sociedades. Para a fase aqui discutida, 
ambos os aspectos foram examinados de maneira muito fragmentaria. El~

mentos relatives a padr6es de interac<;ao encontram-se nos estudos referi
dos no ponto 1.2, assim como num livro apresentado por Duffy (1967), sendo 
de destacar que, globalmente, focam mais o comportamento da sociedade 
colonial. Processes de transforma<;ao no seio das sociedades africanas 
sao tratados, numa perspectiva de economia polftica, em ap~nas tres estu
dos: o de Clarence-Smith e Moorsom (1976177) sabre os Ovambo; e os de Cla
rence-Smith [1978-c) e 1979-c)], sobre os Nyanetia e o conjunto dos agro
-pastores do Sui. Os ensaios por Pssinger (1973) e Morais (1976, 1978), re
ferentes aos Ovimbundu, fornecem indica<;6es sobre a transi<;ao do comer
cia das caravanas para a cultura do milho, ocorrida nesta fase, preparando 
de certo modo uma analise em termos de economia politica, presentemente 
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proposta, embora em termos bastantes genericos, por Clarence-Smith 
[1979-a)]. No mesmo contexto, os artigos por Wheeler e Christensen (1973) 
e Soremekun (1973 e 1977) sao de uma utilidade limitada. Para o resto de 
Angola, ha apenas o trabalho de Papstein (1978) sabre os Luvale que, no 
entanto, se centra mais sabre a parte daquela etnia residente no territ6rio 
da Zambia de hoje. No total, as mudan<;:as ocorridas nas sociedades africa
nas de Angola, durante a fase de ocupa<;:ao sistematica do territ6rio, conti
nuam portanto a ser muito mal conhecidas. E de esperar que alguns dos 
trabalhos em curso - particularmente a investiga<;:ao de Linda Heywood 
sabre os Ovimbundu (1900-1950) e a extensao progressiva dos trabalhos 
de Jill Dias sabre os Ambundu, do fim do sec. XIX ate ao come<;:o do 
sec. xx- levarao num futuro proximo a uma sensfvel melhoria neste terreno. 

2 - Edificac;ao e vigencia do "ultracolonialismon 

2.1 - Dos anos 20 aos anos 50 deste seculo articulou-se e prevale
ceu, em Angola, este sistema que, a partir sobretudo de Davidson (1955), 
suscitou violentos protestos internacionais e que, na terminologia de Terence 
Ranger, gerou a resistencia anti-colonial «secundaria». Sistema que foi, 
no entanto, inicialmente conhecido de maneira bastante insuficiente, e cujos 
contornos s6 aos poucos se foram tornando alga mais nftidos. Uma serie 
de obras demonstram de maneira convincente uma situa<;:ao em que Por
tugal, inserido na rede das metr6poles capitalistas, praticava uma opressao 
e explora<;:ao maci<;:a dos africanos, tanto em Angola como nas outras col6-
nias [veja por exemplo Anderson (1963), Boavida (1967), Chilcote (1967), 
Minter (1977) e Ferreira (1972/7 4)]. A dificuldade residiu porem na tarefa de 
apresentar uma analise diferenciada e correcta do funcionamento do siste
ma e, particularmente, do processo societal ocorrido nas tres decadas em 
questao. 0 balan<;:o com certeza muito provis6rio, mas eminentemente util, 
apresentado por Castro (1978), praticamente ainda nao foi aproveitado devido 
.ao facto de que a obra apareceu originalmente (1962), em russo, em 
Moscovo, estando disponfvel em portugues, s6 recentemente. Na discussao 
internacional, os ensaios de Anderson (1963, 1961 e 1962, em ingles, na revista 
Monthly Review) e de Compte [1964-a) e b)] foram durante anos segui
dos por uma literatura essencialmente polemica. Um saldo qualitative seria 
dado em 1971, pelo livro de Andrade e Ollivier que na sua primeira parte 
oferece uma interpreta<;:ao consistente -embora ainda resumida e prelimi
nar- do sistema do «ultracolonialismo» em Angola, em termos da econo
mia polftica. Esta interpreta<;:ao serve ate ao momenta presente como 
quadro de referencia que s6 nalguns projectos foi aperfei<;:oado pelo grupo 
de trabalho do Cedetim (1977). Pelissier [1978-b)] da uma visao geral dos 
aspectos polftico-administrativos do sistema, enquanto Bender [1978-a)] trata 
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mais particulamente as rela96es raciais e os programas governamentais da 
colonizacao branca. Sabre a questao da utilizacao/exploracao da mao de 
obra africana existem alguns estudos portugueses [Mendes (1966}, Silva 
(1969), Carreira (1977)] que, no entanto, representam apenas subsfdios para 
uma analise teita em termos da economia polftica. Outro subsfdio util e, 
neste contexto, Henderson (1979). Heimer [1979-a) e b)] chama a atencao 
para o facto de que, durante a fase em questao, o «nucleo colonial», [Cla
rence-Smith, 1979-a)] do sec. XIX se torna a <<sociedade central» no seio de 
urn <<conglomerado de sociedades» onde as sociedade africanas se veem 
assignado o Iugar de <<sociedades perifericas», conglomerado este que s6 
no decorrer do perfodo <<ultracolonial>> comeca a constituir-se como uma 
formacao social nova, caracterizada por uma grande heterogeneidade e 
sobre tudo pela articula9ao de modos de produ9ao muito diversos. A estru
tura de classe que se cristalizou no seio desta formacao social em vias de 
se constituir e iguatmente focada em Decke (1980). Tambem para este 
ponto, a conclusao e de que, ate agora, nao dispomos de mais do que 
urn quadro de referencia e um conjunto de hip6teses (em parte ja bastante 
especfficas) para futuras investiga<;:oes. 

2.2 - E preciso sublinhar que esta constata<;:ao se refere, mais parti
cularmente, ao sistema colonial no seu conjunto assim como a estrutura 
basica da formacao social angolana, produzida pela interven<;:ao colonial. 
Em contrapartida, faltam analises detalhadas em rela<;:ao as diferentes com
ponentes desta formacao social, inclusive quanta a <<sociedade central» sa
bre a qual existe material (estatfstico e outro) relativamente amplo, mas 
poucos estudos de caracter analftico. E 6bvio que as publica<;:oes mencio
nadas no ponto 2.1 contem inumeros elementos relatives a sociedade cen
tral, especialmente no tocante a aspectos econ6micos e demograficos, nao 
oferecendo, porem, nenhuma analise consistente da <<estrutura lnterna» da
quilo que foi a componente dominante - nitidamente delimitada, segundo 
todos os criterios - da torma9ao social in statu nascendi. No campo eco
n6mico dispomos do balan9o mais caracterizadamente descritivo de Mar
ques (1964/65). Uma recente tentativa de esbo9ar uma interpreta<;:ao coesa 
(Ferreira, 1978, 1.a parte) ilustra, simultaneamente, o caracter fragmentario 
dos nossos conhecimentos actuais, e a necessidade de uma investiga<;:ao 
ampla e aprofundada. Nesta direccao os estudos de Rossi (1977) e Torres 
(1979), constituem primeiras contribui<;:oes, ambas confinadas a aspectos 
parcelares, que poem em destaque quanta informacao de detalhe e neces
saria ate conseguirmos alcan<;:ar uma imagem corrente, diferenciada e cor
recta da economia (polftica) da sociedade angolana, no perfodo entre os 
anos 20 e 50. Resta acrescentar que ha uma falta total, para esta fase, de 
estudos sobre a estrutura de classes e as rela96es raciais (e as identida
des raciais) no seio da sociedade central, podendo-se apenas depreender 
uma variedade de indica96es sobre estes temas de trabalhos demograficos 
(Rella, 1969) e geograticos (Amaral, 1968). E de se prever, no entanto, que 
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a situac;ao nesta area tematica melhorara sensivelmente como resultado da 
investiga~ao empreendida por Dorothy Keet e se concentra, precisamente, 
na estrutura da sociedade central durante o «ultracolonialismo». 

2.3 - No que toea a escassez de pesquisas, a situa<;;ao e semelhante 
.no domfnio das sociedades atricanas, tornadas perifericas. Desde 1960, ha 
com certeza uma serie de estudos etnol6gicos que completam os anterior
mente existentes, tais como Costa (1961), Edwards (1962), Baumann [1975-a) 
e b)]. Estudos deste tipo, porem, apenas tratam marginalmente as ques
t6es que se colocam numa perspectiva de economia polftica, informam 
pouco sobre a estrutura de classes e nao fornecem mais do que algumas 
indica<;;oes respeitantes a evoluc;ao das identidades etnicas em regime de 
ocupagao colonial. Nas linhas de indagac;ao que nos interessam, s6 o es
tudo apresentado por Urquhart (1963), sobre os agro-pastores do Sui, nos 
permite avanc;ar de maneira significativa; para alem disto, alguns ensaios 
relatives aos Ovimbundu [Possinger (1973 e 1977) e Morais (1976 e 1978}] 
incluem uma serie de elementos para a analise da fase em questao. No 
que respeita os Ovimbundu, esta fase e o objecto principal dos trabalhos 
empreendidos por Linda Heywood (cf. ponto 1.3), nao parecendo anuncia
rem-se trabalhos analogos sobre qualquer outra sociedade periferica. 

3 - 0 periodo do ccepi·colonialismon 

Os nossos conhecimentos das duas ultimas decadas da era colonial em 
Angola sao sensivelmente melhores do que os referentes a fase do «ultracolonia
lismo». A explicagao reside, provavelmente, em duas circunstancias distintas: 
por um lado, o desenvolvimento consideravel das for<;;as produtivas, verificado 
neste perfodo, implicou a necessidade de uma certa melhoria na «produc;ao de 
conhecimentos», dentro do proprio sistema colonial; por outro lado, a guerra pe
la independemcia do pals provocou um interesse internacional bastante intenso 
que se traduziu, entre outros, numa serie de iniciativas no campo da pesquisa 
em ciencias socials. Apesar disto, estamos ainda Ionge de uma compreensao 
satisfat6ria do processo societal ocorrido na fase «epi-colonial». 

3.1 - Em relac;ao as mudan~as na estrutura da formacao social angolana 
como conjunto, verificadas desde o fim dos anos 50 [Andrade & Ollivier (1971}], 
apresentam, na segunda parte do seu livro. urn esbovo da interpreta<;ao em ter· 
mos da economia polftica. Retomando est a achega em 1977, o g rupo do Cedetim 
completa a analise e faz ressaltar com mais nitidez as diferenc;as qualitativas 
entre as fases do «ultracolonialismo» e do late colonialism. Heimer [1979-a) e 
b)] enfatiza sobretudo a integra<;;ao acelerada no seio da formac;ao social, assim 
como as transforma<;6es ocorridas em nfvel de estrutura de classes e de rela
c;oes raciais. A descri<;ao detalhada da estrutura de classes, apresentada por 
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Guerra (1975), corttem uma variedade de pistas para pesquisas ulteriores. Todos 
estes aspectos tematicos sao retomados em Decke (1980), onde presentemente 
se encontra a interpreta<;:ao mais coerente e diferenciada da forma<;:ao social 
«epi-colonial» em Angola. Bender [1978-a)] contem, para esta fase tamb8m, con
tribui<;:oes sobre os temas das rela<;:oes raciais e da polftica de coloniza<;:ao 
branca: Pelissier (1979) inclui um esbo<;:o do «sistema politico local»; Ferreira 
(1972/74) fornece subsfdios para a compreensao da situa<;:ao econ6mica; Carva
lho (1964) para ada forma<;:ao de classes; Heimer (1973/75) e Ferreira (197 4) ele
mentos referentes a fun<;:ao societal da educa<;:ao; e Santos (1969) sobre a situa
<;:ao religiosa. Balan<;:os globais, em geral mais descritivos, encontram-se em 
Herrick et al. (1965), Abshire e Samuels (1969), Kuder (1971) e Kahl (1972). 

Especificando algo mais a constata<;:ao feita no infcio do ponto 3, pode di
zer-se que existe, para o perfodo do «epi-colonialismo», um quadro de referencia 
mais desenvolvido do que para o «Uitracolonialismo», no que diz respeito a eco
nomia polftica da formac;:ao social no seu conjunto, o mesmo nao se aplicando ao 
nfvel ideol6gico-cultural e ao campo dos mecanismos nao econ6micos da domi
na<;:ao colonial e da reac<;:ao africana. 

3.2- Tais afirmac;:oes justificam-se tambem tendo em conta a literatura 
existente sobre os diferentes componentes da formac;:ao social. Os que sao dedi
cados a «sociedade central» frequentemente contem indica<;:oes validas para a 
forma<;:ao social no seu conjunto, especialmente quando tratam a situac;:ao eco
n6mica; exemplos sao Goosens e Gouverneur (1966), Ferreira (1978), Dilolwa 
(1978) e Rocha et al. [1979-a)] assim como no terreno especffico do «mercado de 
trabalho>>, Mendes (1966) e Silva (1971). Tambem o excelente «estudo de caso» 
sabre o planalto da Hufla, apresentado por Medeiros (1976) em termos da geo
grafia econ6mica e social, concentra-se sobre um segmento da sociedade cen
tral, m?S levando em conta as sociedades perifericas em que este segmento se 
encontra inserido. Em nfvel demografico, constatac;:oes analogas sao validas 
para Rella (1969), enquanto Bender e Yoder (1974) se limitam a populac;:ao bran
ea. Obras inteiramente concentradas sobre areas urbanas sao Bettencourt 
(1965), Amaral (1968), Silva (1972/73), Monteiro (1973) e Caldeira (197 4); as duas 
primeiras constituem estudos gerais de Luanda, enquanto as duas outras exami
liam areas perifericas de Luanda e da cidade do Huambo. Em relac;:ao a agricul
tura europeia existem os recenseamentos da MIAA (volumes publicados de 1966 
a 1972) cujos resultados foram, porem, s6 parcialmente aproveitados para fins 
analfticos, em Possinger (1968) e em SPIEA (1971). No total, os contornos da si
tua<;:ao econ6mica da sociedade central sao hoje bastante mais claros para a fa
se «epi-colonial» do que par-a a fase «ultracolonial», enquanto que apenas alguns 
aspectos da sua estrutura social foram investigados. 

3.3 - No terreno das «sociedades perifericas» foi criada uma situac;:ao qua
litativamente nova gra<;:as aos amplos recenseamentos realizados pela MIAA, a 
partir de 1964. Embora sendo eles pr6prios geralmente de natureza mais bem 
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descritiva, os relat6rios por zona agricola (1964/73), forneceram a base e/ou estf
mulo para uma serie de estudos analfticos, de caracter diverso. Possinger (1968) 
inclui uma visao geral da agricultura africana em Angola, assim como apresenta-
96es mais pormenorizadas do sistema agricola dos Ovimbundu e do sistema 
agro-pastoril da «tribo» principal dos Ovambo de Angola, os Kwanyama. Num 
outro estudo, o mesmo autor (Possinger, 1973) esbo9a a evolu9ao/regressao dos 
Ovimbundu, na fase «epi-colonial», numa perspectiva simultaneamente ecol6-
gica, econ6mica e sociol6gica, perspectiva esta que foi mais tarde retomada em 
Morais (1978). Silva e Morais (1973), adoptando uma achega ecosistemica, 
poem em evidencia a regressao «epi-colonial», na area central dos Ovimbundu, a 
actual Provincia do Huambo; uma balan9o detalhado e crftico da «agricultura tra
dicional>> na mesma area encontra-se em Grilo et al. (1971, vol. 1). Morais et al. 
(197 4), Morais (1976) e Possinger (1977) debru9am-se sabre a situa9ao de uma 
«tribo» dos Ovimbundu, os Ndulu, em perspectivas ecol6gico-econ6micas e me
dico-antropol6gicas. Heimer (1973) examina o papel da educa9ao na regiao do 
Cufma, situada na parte sui da area habitada pelos Ovimbundu. Carvalho e Silva 
(1973) e Carvalho (1974) analisam a situa9ao dos agro-pastores na regiao do Bai
xo Cunene, Morais (1974) a de uma «tribo» Herero, os Kuvale. Baseando-se num 
inquerito realizado em colabora9ao com a MIAA, na maior das areas rurais de 
Angola, Heimer (1972, 1973/74) examina a situa9ao econ6mica e cultural das so
ciedades perifericas de cunho agricola. Os dados deste inquerito assim como os 
recenseamentos da M IAA sao utilizados em Silva (1978), numa tentativa de anali
sar a evolu9ao dos agro-pastores do sui e sudoeste, segundo as linhas de inda
ga(fao aqui relevantes, enquanto Silva (em prepara(fao) destaca o papel do 
ensino naquele mesmo processo. 

Em Rocha et al. [1979-b)], dados produzidos pela MIAA sao utilizados na for
mula9ao de algumas hip6teses globais, referentes ao (sub) desenvolvimento 
econ6mico das sociedades perifericas no seu conjunto. Globalmente, os estu
dos citados permitem captar com relativa nitidez, numa perspectiva ecol6gico
-econ6mica, as diferen9as nos processes de evolu(fao/regressao verificados nas 
sociedades perifericas durante o «epi-colonialismo», assim como as reac96es 
destas sociedades a crescenta pressao da sociedade central de as «incorporar». 
Estes estudos permitem tambem formular uma serie de hip6teses sabre os pro
cesses decorridos nos nfveis ideol6gico-cultural e politico, resultantes nas socie
dades perifericas, da forma especffica que assumiu a «articula(fao de modos de 
produ9ao» na forma(fao social angolana, durante a fase sob exame. Em contra
partida, fornecem apenas algumas poucas indica96es quanta ao processo da 
forma9ao de classes no seio das sociedades perifericas. Neste contexto, os pou
cos trabalhos etnol6gicos que reflectem a situa9ao no fim da era colonial [Ha
venstein (1967), Guerrei ro (1968), Redinha (1975) e Lima (1977)] nao oferecem 
mais do que alguns poucos subsfdios. 
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4 - Resistencia anticolonial e descoloniza~io 

Ate ao momento presente, a maior parte da literatura sobre este(s) proces
so(s) ou e de natureza polemica ou apologetica, ou se reveste de um caracter jor
nalfstico, oferecendo frequentemente informac;oes e sugestoes eminentemente 
uteis para a formulac;ao de hip6teses de pesquisa ou de interpretac;ao, sem no 
entanto constituir um objecto possfvel do balanc;o aqui ensaiado onde se levara 
em conta, apenas, publicac;oes de caracter cientffico. 

4.1 - Quadros gerais das primeiras formas polfticas e culturais da resistf!m
cia anti-colonial, ante rio res a 1961, encontram-se em Marcum (1969/78, vol. 1 ), 
Pelissier [1978-b) e 1979] e Decke (1980). Hamilton (1975), toea o protesto litera
rio sobretudo nos anos 50 e 60. Contribuic;oes importantes encontram-se 
na colectanea editada por Chilcote r1972-a)] e em Clington (1975). Gil 
(1972) e Santos (1972) tratam de formas de resistencia religiose. E certo que M 
muitos «factos» relativos a articulac;ao e manifestac;ao deste tipo de resistencia 
que ainda ignoramos; no entanto, o que falta essencialmente, sao tentativas 
maissistematicas no sentido de explicar estas reacc;oes a partir da «conjuntura» 
entao existente na formac;ao social angolana e nas suas componentes . 

. 4.2- A guerra pela independencia de Angola, de 1961 a 1974, seus ante
cedentes, sua eclosao e seu desenrolar, foram cuidadosamente reconstrufdos 
na obra de Marcum (1969/78, 2 vols.). Uma descric;ao rica em detalhes sobre as 
revoltas iniciais, de 1961, encontra-se em Pelissier [1978-b)]. 0 mesmo autor 
lista noutro Iugar (Pelissier, 1979) uma serie de observac;oes sobre o lado 
colonial da guerra; neste contexto Bender [1978-a)] examina o aspecto especf
fico das «concentrac;oes»; Heimer [1979-a) e b)] tenta um balanc;o provis6rio 
do comportamento dos diferentes componentes da formac;ao social angolana, 
durante a guerra; as reacc;oes nalgumas sociedade perifericas sao descritas 
em Davidson (1973). Contribuic;oes para uma compreensao aprofundada dos 
movimentos de libertac;ao encontram-se em Koeppen-Schumerus (1966), 
Davidson (1971172), Chilcote (1972), Clington (1975), Santos (1975), Stut (1977), 
Barros (1977), Gallo (1978) e Kivouvou (1980). E nesta area que se situa 
o esforc;o central do trabalho de Decke (1980) que trata, essencialinente, os 
condicionamentos societais e a importancia societal dos movimentos de liber
tac;ao e da guerra pela independencia. No momento presente, ja possui uma 
compreensao bastante diferenciada do processo no seu conjunto, embora haja, 
evidentemente, necessidade de se aprofundar todos os aspectos ate hoje 
abordados. 

A area menos estudada e, por razoes 6bvias, a do comportamento dos dife
rentes componentes da populac;ao angolana. 

4.3- Uma primeira reconstruc;ao hist6rica do processo de descolonizacao 
·1974176 e igualmente dada por Marcum (1969/76, vol. 2, cap. 6). Heimer [1979-a) 
e b)] aoresenta uma analise do conflito, em termos de sociologia polftica. Em am-
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bas as casas, o acento principal foi pasta no exame do processo in loco, e nao no 
«conflito internacional». Com estes trabalhos, dispoe-se doravante, de uma base 
que permite avan<;:ar em direc<;:ao a indaga<;:oes mais especfficas. 

5- A evoluc;io pes-colonial 

As condi<;:oes em que Angola acedeu a independencia e as imensas dificul· 
dades encontradas na sua estabiliza<;:ao, tornaram praticamente impossfvel a 
realiza<;:ao, no pafs, de pesquisas em ciencias sociais, a partir de 1975. A unica 
excep<;:ao significativa e, possivelmente, a investiga<;:ao do processo politico, 
rsalizada par Gerald Bender durante repetidas permanencias em Angola e cujos 
resultados actualmente se aguardam [a tftulo preliminar, Bender, 1978-b)]. Entre 
as poucas «analises a distancia», destaca-se SchOmer (1977) onde e feito um ba
lan<;:o da situa<;:ao econ6mica inicial. Um esbo<;:o de algumas dimensoes da evo
lu<;:ao s6cio-polftica ate meados de 1978 encontra-se em Heimer [1979-b)]. Ten· 
tativas de avan<;:ar hip6teses mais especfficas neste terreno [par exemplo, Ga
briel (1978), sabre a relac;:ao entre estado e estrutura de classes] apresentam-se 
bastante problematicas, dada a sua escassa base empfrica. Par outro lado as en
saios de Decke (1978), Clarence- Smith (1980) e Heimer (1980) ilustram a possi· 
bilidade de «operacionalizar», desde ja, algumas das indagac;:oes aqui relevan
tes, aplicando-as a fase pas-colonial. 
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