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RESUMO 

Esta tese tem por questão investigativa abordar a história de Angola com ênfase na 
violência e no sofrimento a partir da colonização e descolonização de Portugal, 
ressaltando a chegada dos primeiros habitantes com destaque na tradição de honrar 
a sua ancestralidade como herança de pertencimento, que de alguma forma vem 
reverberando até a sociedade atual. A pesquisa ressalta a relação conflituosa entre 
colônia e colonizados pela aquisição da terra, fator esse gerador da prática da 
violência entre si, e também a continuidade da violência no período pós-colônia 
cometido pelos grupos políticos angolanos, levando o país a uma destruição física e 
moral, destacando também a importância que o rito de morte tem na atual sociedade 
angolana. Dentre os resultados investigados na pesquisa, aponta-se que a forma 
usada pela metrópole portuguesa para explorar e escravizar esse povo africano era 
a violência física através da opressão colonial e, posteriormente, no período da 
descolonização, a violência gerada pela busca do poder, culminando numa guerra 
civil e aumento da desigualdade social. Todo esse sofrimento, que foi causado ao 
povo, era arrefecido no período da escravatura através do rito de morte causado 
pelos suicídios, sendo essa uma forma legítima usada para traçar aproximação à 
ancestralidade, e de amenizar o sofrimento ante as agruras da colonização; 
entretanto, já no período da guerra civil, por influência da igreja católica, não era 
mais possível praticar o suicídio, sendo esse método agora trocado pelo ritual 
fúnebre como a principal conexão para chegar ao céu e também honrar a 
ancestralidade em vida, evidenciando, assim, a importância que o arcabouço 
simbólico do ritual de morte tem na atual sociedade, mostrando como essa prática 
une o povo em qualquer segmento da estrutura social. 
 

Palavras-chave: Colonização, Descolonização, Violência, Morte, Ritual. 
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ABSTRACT 

This thesis is aimed to investigate the history of Angola by approaching the violence 
and suffering caused by Portuguese colonization and decolonization, and by 
underlining the arrival of its first inhabitants, particularly regarding the tradition of 
honoring their ancestors in a heritage of belonging, which has somehow echoed in 
society nowadays. This study highlights the contentious relationship between the 
colonizer and the colonized due to disputes over land acquisition, a factor which led 
to violent conflicts between them, as well as to ongoing violence by Angolan political 
groups in the post-colonial period, eventually leading to the physical and moral 
devastation of the country. Thus, it also emphasizes the importance that death rites 
currently have in Angolan society. The results investigated herein show that the 
Portuguese metropolis explored and enslaved Angolan people through physical 
violence and colonial oppression, and later, in the period of decolonization, violence 
was driven by the pursuit of power, hence culminating in a civil war and in increased 
social inequality. All the suffering caused to the people was diminished during slavery 
through death rites driven by suicide, which was regarded as a legitimate way to 
draw them closer to their ancestors and to help relieve their suffering from the 
hardships of colonization. However, given the influence of the Catholic Church, the 
practice of suicide was no longer possible during the civil war, so this method was 
replaced by the funeral ritual as the main gateway to heaven and also as a way of 
honoring the ancestors in life. Therefore, the symbolic framework of death rituals is of 
major importance in society nowadays, as it demonstrates how this practice draws 
together people of any social level. 
 
 

Key words: Colonization; Decolonization; Violence; Death; Ritual 
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Trajetória Profissional 

          O olhar sensível sobre minha ação docente e muitas inquietudes e itinerâncias 

formativas acrescidas da responsabilidade que assumo na atuação como formador 

de ideias perante meus alunos, possibilitaram-me a compreensão de que os meus 

saberes, transformados em conhecimentos profissionais, influenciaram 

significativamente a constituição da minha profissionalidade.  

          Assim, comecei a minha formação acadêmica em (1994) quando fiz a primeira 

graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade Camilo Castelo 

Branco. Após seis anos sem fazer novos cursos, resolvi fazer outra graduação, 

sendo que em 2003 conclui o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e 

Supervisão Escolar na Universidade do Grande ABC. Não demorando muito, 

ingressei em 2006 numa Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) em Ciências da 

Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, finalizando-a em (2007).       

          Em Março de 2015 completei vinte e um anos de experiências na docência, 

pois comecei a lecionar quando ainda cursava o primeiro ano da faculdade da 

primeira formação. Durante os primeiros anos da minha carreira acadêmica lecionei 

História no ensino fundamental II e ensino médio, Filosofia para o ensino técnico e 

Sociologia para o ensino superior. Em 2008, solicitei afastamento das escolas 

pública e privada que trabalhava, ambas localizadas na região de Santo André (São 

Paulo) e aceitei um convite para lecionar no continente Africano, em Angola, numa 

universidade privada que acabara de começar os seus primeiros processos 

acadêmicos. Meu contrato de trabalho naquele momento era de um ano e com o 

envolvimento intenso no processo de ensino e aprendizagem em outra cultura e 

experiências ímpares, permaneci em terra angolana por mais de três anos (2008-

2011), onde criei grandes laços afetivos, e retornando em (2013-2014) para colher 

mais dados para o desenvolvimento da pesquisa.   

          Em Angola lecionei as disciplinas de Sociologia, Antropologia e Ciências 

Sociais. Em agosto de 2011, ainda vinculada à universidade em Talatona (Luanda) 

retornei ao Brasil, pois era momento de sentar novamente nas cadeiras da academia 

como discente para aprender o aprender e também aprender o ensinar, pois 
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entendo que a docência é uma profissão que necessita sempre de renovação. 

Assim, iniciei meu momento como acadêmico no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP para fazer o curso de Doutorado. 
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INTRODUÇÃO 

                                                           

                                                          “Não há  ensino  sem  pesquisa e pesquisa 

  sem ensino...Ensino porque busco, porque 

indaguei,   porque   indago   e   me  indago. 

  Pesquiso    para    constatar,   constatando  

  intervenho, intervindo  educo  e me educo” 

Paulo Freire 

 

          Em Angola, como professor de Sociologia em uma Universidade privada, 

observamos como o processo da colonização portuguesa tem influênciado e 

ocidentalizado muitas práticas culturais dos diversos grupos étnicos1 existente na 

região. Na universidade percebíamos uma mistura de vários grupos participando dos 

cursos, dos eventos e dos grupos de estudos. Esses acadêmicos vinham 

principalmente da cidade de Luanda, pois a universidade fica no bairro de Talatona2, 

afastado aproximadamente 30 Km da capital.  

          A nossa curiosidade nos fez descobrir que eles faziam parte de grupos 

Kimbundu, Umbundu, Bakongo e Nganguela e outras etnias de menor expressão 

numérica. Observei com muita facilidade que trajavam roupas típicas da região 

árabe, sendo muito belas e coloridas, chamada de bubu. Esse traje tem uma 

representatividade simbólica para o africano, pois, revela o seu status social e pode 

ser destacado da seguinte forma: 

Para as mulheres são feito com tecido de algodão que se usa 
envolvendo o corpo sem costura, e para os homens, o bubu longo, 
tipo túnica, costurado, aliando a beleza e o conforto, além do que 

                                                         
1
 Etnia é entendida aqui como identidade dos sujeitos pela perspectiva cultural. Ela é definida por um 

sentimento de pertencimento a um grupo, na qual os indivíduos se reconhecem e criam sinalizações 
(língua, religião e nacionalidade) que os diferenciam de outros (BANTON, 1998; WALLMAN, 1979). 
 
2
 Talatona é considerado um dos melhores bairros de toda Angola, devido a sua infraestrutura 

projetada e construída excepcionalmente para a classe econômica alta. Nessa região está localizada 
a Universidade Óscar Ribas, onde lecionei até 2014. 
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imbuídos de caráter simbólico, inerente à filosofia da vida africana. O 
bubu é um dos nomes usados para um robe de mangas largas e 
esvoaçantes usados na maior parte da África Ocidental, e parte da 
África do norte.É conhecido por vários nomes, dependendo do grupo 
étnico que usa. O bubu consiste em três peças de roupa, um par de 
calças de amarrar na cintura que se afinam na panturrilha, 
conhecidas por Sokoto, uma camisa de mangas compridas 
conhecida por Dashiki, nomes iorubas, e uma túnica larga usada 
sobre elas, o bubu. São geralmente feitas do mesmo tecido e da 
mesma cor e tradicionalmente feitas de seda. Um aspecto que 
chama a atenção no traje africano da África Ocidental é sua intereza 
ou continuidade, dando a impressão de não ser costurado, pois 
envolve e adapta-se ao corpo de forma natural. Esse caráter unitário 
é mais sensível no traje masculino, no bubu longo, que desce nos 
ombros até os pés numa só peça. Cada momento da vida social 
africana é marcado pelo uso de roupa determinada como, por 
exemplo, o nascimento, a iniação na vida adulta e a morte. O bubu 
possui versões femininas no Mali, Senegal, Gambia e Guiné, mas 
nas outras regiões da África negra a vestimenta feminina é o Kaftan3. 

 

          Também era perceptível o uso de roupas ocidentais como calça jeans e 

camisas polos, que não é típico da região devido ao intenso calor africano. Esse fato 

já demonstra como o ocidente entrou com uma força descomunal em várias esferas 

sociais de Angola, fazendo com que seus produtos, nesse caso específico roupas, 

passem a ter padrões universais, mesmo que seja usando um jeans num calor de 

24° graus em média com sensação de 40º no cotidiano dessa região africana. 

          Foi possível também observar, no período em que lecionamos (2008-2011) e 

posteriormente de (2013-2014), uma discrepância econômica entre o bairro de 

Talatona, onde morei, e os demais bairros vizinhos. Era bem perceptível uma 

destruição física e social das estruturas locais, e essa evidência era devido às 

péssimas condições físicas de vários prédios e casas, que ainda tinham as marcas 

da destruição da guerra.  

          Notamos também que pouquíssimas ruas eram asfaltadas e nelas continham 

muito lixo espalhado, além do esgoto a céu aberto em vários bairros da região, fator 

esse que gera muitas doenças. Somado a esses problemas estruturais, havia muitas 

pessoas nas ruas pedindo algum tipo de ajuda: dinheiro ou donativos para se 

                                                         
3
 Esses dados foram retirados do sítio http://claudio-zeiger.blogspot.com.br/2012/03/bubu-traje-

africano.html. Consultado em 10 de Agosto de 2013. 
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alimentar e outros vendendo todo tipo de coisas, como água e cerveja, fato esse que 

não chama atenção, pois no Brasil tal prática também faz parte do nosso cotidiano. 

          No entanto, o que realmente me chamou atenção foi o fato de vender fogão, 

geladeira, mesa, cadeira, sofá, pneu de carro, sapatos, roupas, ternos, livros,etc. 

Todos esses itens supracitados não chamariam tanto nossa atenção se os mesmos 

não fossem usados, e tudo isso sem a mínima organização. Claro que essa era uma 

forma de adquirir subsídios para sua dura sobrevivência diária, e tudo isso sem 

aprofundarmos as questões de saúde e educação4, que são praticamente 

inexistentes. 

          O povo na prática continuava muito pobre, mesmo após a sua independência 

que foi concretizada em 11 de Novembro de 1975; um fator a ser destacado é que o 

país tem recursos naturais valiosos, como ser um grande produtor de petróleo e 

riquíssimo em mineração de diamantes, mas esses recursos não têm retornado 

como melhorias sociais.   

          A herança portuguesa na colônia angolana, de certa forma, ainda está 

presente, pois foi aprendida pelos angolanos e estava sendo praticada agora pelos 

atuais líderes, e com um agravante, não havia o menor indício de união entre os 

grupos políticos para resolverem os gravíssimos problemas sociais existentes.  

          Além dessas constatações anteriores, o que também nos chamara atenção 

fora o fato de que quando falecia um aluno, seus colegas não compareciam à aula, 

alegando “estar em óbito”5, que durava de três a cinco dias. Muitos professores 

também faltavam às aulas quando um vizinho falecia, também por estar em óbito. O 

interessante é que tanto as universidades como as empresas em geral abonam as 

faltas dos funcionários por considerá-las legítimas, demonstrando que esse ato tem 

uma importância significativa nos segmentos sociais.   

                                                         
4
 As consequências sociais, como resultado do conflito da descolonização, serão tratadas com 

detalhes no 4º capítulo desta tese. 
5
 Estar em óbito é um estado coletivo de demonstrar e expressar o seu sofrimento e o seu sentimento 

de luto, tanto para um ente querido como um amigo em comum, pois se considera que também 
morreu parte dele nesse processo. Ele participará do cotidiano da família daquele que faleceu por 
pelo menos três dias, prestando sua solidariedade, ajudando com suas finanças para comprar 
mantimentos no intuito de alimentar as pessoas que farão parte do cerimonial e cooperando também 
com sua mão de obra na concretização do ritual fúnebre. 
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          A nossa curiosidade acerca dos rituais aumentou quando em 2010 faleceu o 

meu pai, e estávamos em Angola. Vários alunos nos perguntaram de que forma 

seria a cerimônia, e em particular o sepultamento. Assim, percebi que o rito funerário 

era muito importante para eles. Seu interesse era tão intenso que uma aluna veio a 

São Paulo para assistir a cerimônia e relatar a seus familiares de que forma 

acontece nosso ritual fúnebre.  

          Desta forma, a partir dessas observações citadas, surgiram algumas 

questões:  

 

 Por que os grupos de resistência que conquistaram o poder na 

descolonização em 1975, como MPLA, FNLA e UNITA, foram envolvidos 

a dar início a uma guerra civil em vez de se unirem e resolverem os 

problemas sociais existentes, já que conseguiram à liberdade tão 

almejada em todo o período da colonização? 

 

 

 Qual é a importância dos rituais de morte para a atual sociedade 

angolana, pois constatamos que os rituais fúnebres têm uma grande 

relevância na sociedade, independentemente do grupo étnico existente, 

haja vista todos participarem  dessa cerimônia em harmonia?  

 

          Vale ressaltar que Angola, além dos diversos grupos étnicos existentes, tem 

pelo menos dois milhões de estrangeiros6, sendo que muitos trabalham na 

reconstrução do país, devido à destruição das estruturas físicas e sociais ocorridos 

no período da guerra civil, e outros estando na região há muitos anos, não retornam 

para o seu país de origem e passam a constituir família na sua nova região. 

          De acordo com essa experiência de conviver com os diversos grupos étnicos 

na região de Angola por mais de cinco anos, decidimos buscar maior compreensão 

                                                         
6
 Este número é uma estimativa aproximada dos órgãos públicos de Imigração do Governo no ano de 

2014. 
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do processo de colonização e descolonização, para entender como foi exercida a 

prática da violência nesses dois períodos, a fim de entender quais são as heranças 

de um tempo tão devastador e cruel na atual sociedade. E na sequência, também 

compreender qual é a importância que o arcabouço simbólico do ritual de morte tem 

na atual sociedade angolana, pois acreditamos que ela é uma marca de resistência, 

superação e dignificação independentemente das diversas comunidades étnicas 

existentes na região. 

           Não é nosso propósito elaborar um tratado de História de Angola, mas tão 

somente procurar “compreender melhor o que se passa, conhecendo o que se 

passou” (KI-ZERBO, 1990, p.10) para um entendimento melhor desse mundo tão 

fascinante. 

          De acordo com o antropólogo angolano José Manuel Imbamba (2010, p.61) a 

história é: 

           
O homem em busca da sua máxima realização; é o homem em 
peregrinação contínua, em que tudo acontece: avanços, recuos, 
estagnações, impulsos, crises, desilusões, esperanças[...]. Mas, e 
graças aos seus admiráveis esforços, vai sempre caminhando, 
dando sentido e razão de ser a essa história de que é protagonista. 
Todavia, para poder prosseguir na caminhada, para poder continuar 
a alimentar a esperança que o impulsiona, é necessário que o 
próprio homem não perca de mira a sua origem, o seu passado.  

 

          Partindo dessa definição, Angola necessita decididamente acreditar nessa 

premissa que é não esquecer o seu passado marcado por uma história sem 

liberdade7 e muita violência8, devido à invasão colonial portuguesa e também à 

descolonização conquistada em 1975, fato que gerou uma terrível guerra civil.  

          Resgatar a história de Angola, com ênfase na violência da colonização e 

descolonização, não tem por objetivo simplesmente mostrar casos que entristecem a 

sua história, mas sim trazer à tona o sofrimento que ainda continua, mesmo após a 

                                                         
7
 A liberdade segundo Fanon (2005, p.12) é caracterizada pelos “direitos políticos, culturais e 

individuais de uma sociedade”. 
8
 A violência é caracterizada pela “opressão colonial e também pelo aumento da desigualdade social, 

exclusão social e a redução dos sujeitos a objetos” (Ibid., p.17). 



21 
 

 
 
 

independência política de Portugal. A imensa pobreza e a terrível desigualdade 

social assolam o país, mostrando que o sofrimento angolano persiste, mesmo após 

a assinatura da paz, transcorrendo-se de 2002 até os dias atuais.         

          Abordar o passado da sociedade nos levará a analisar a relação entre 

colonizadores portugueses e colonizados9, ambos parte do mesmo ambiente e 

espaço físico sofrendo também direta ou indiretamente as agruras sociais por mais 

de quatro séculos de dominação que resultaram em violência, resistência, 

sofrimento e morte. 

          Com efeito, para o povo dominado ininterruptamente desde o século XVI até o 

século XX, como foi o caso em Angola, houve continuidade na dependência e não 

ruptura; ainda que na época áurea do imperialismo, desde o final do século XIX, 

essa dependência tenha assumido novas formas. Hoje, a maioria das instituições 

tem,de alguma forma, influência portuguesa. 

          A história da colonização e da luta pela independência por não aceitar a 

exploração, deixaram marcas de sofrimento que só o tempo poderá saná-las, e por 

mais que o discurso colonial tente encobrir a visão dos vencidos, isso não significa 

que, quando eram subjugados, tivessem desistido da ideia de retomar o controle de 

sua própria história.           

          Abordar a história de diversos protagonistas colonizados como Agostinho 

Neto, José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi, Holdem Roberto e tantos outros 

anônimos, ajudará a explicitar os múltipos problemas suscitados pela colonização e 

seus desdobramentos, pois a violência cometida na colonização contra o povo 

nativo teve reflexo drástico também na descolonização devido a continuidade da 

violência gerada pela guerra civil em prol da conquista do poder político do país.  

Essa abordagem no resgate da história angolana, perpassando pelo viés da 

violência e sofrimento, se tornará um dado essencial na abordagem do “imaginário 

que é tão história quanto a história, e a memória, ainda que perdida, constitui 

simultaneamente um elemento e um agente da história” (FERRO, 1996, p15). 

                                                         
9
 Esses colonizados são os diversos grupos étnicos localizados geograficamente na região de 

Angola, que sofreram as agruras da escravidão.  
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           Ao voltarmos na história e analisarmos com afinco as causas de conflitos, 

sejam elas étnicas, religiosas ou econômicas, constataríamos que, em sua maior 

parte, está na terra o eixo central do problema. De acordo com Said na obra Cultura 

e Imperialismo (1999, p. 37) “[...] tudo na história humana tem suas raízes na terra, o 

que significa que se deve pensar sobre a habitação, mas significa também que as 

pessoas pensaram em ter mais territórios e, portanto, precisaram fazer algo em 

relação aos habitantes nativos”; isto equivale a dizer que a questão da dependência 

cultural acarreta dependência econômica, e que todo processo relativo ao aumento 

de riquezas e capital necessita de chão firme para desenvolver-se. Assim, as 

potências tinham na conquista de territórios e na disputa de matéria-prima e na 

exploração da mão de obra local o motor para o desenvolvimento da sua economia. 

          Ao se referir criticamente ao imperialismo e ao colonialismo, Said os define 

dentro do mesmo bojo pelas seguintes circunstâncias: 

Nem o imperialismo, nem o colonialismo é um simples ato de 
acumulação e aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos 
por potentes formações ideológicas que incluem a noção de que 
certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação, bem 
como formas de conhecimento filiadas à dominação: o vocabulário 
da cultura imperial eurocêntista clássica está repleto de palavras e 
conceitos como ‘raças servis’ ou ‘inferiores’, ‘povos subordinados’, 
dependência’, ‘expansão’ e ‘autoridade’. E as ideias sobre a cultura 
eram explicitadas, reforçadas, criticadas ou rejeitadas a partir das 
experiências imperiais (1999, p.40). 

 

          A partir do momento da ocupação, a “cultura e a política imperialistas passam 

a ser o parâmetro da base e da cultura do colonizado”, e com a eterna alegação de 

levar “luzes às trevas”, fazendo assim, um grande favor às “raças inferiores”, os 

países mais ricos se achavam no direito de “reservar a si um lugar ao sol, por serem 

mais industrializados ou simplesmente por serem etnicamente superiores apoiadas 

em seu cientificismo em voga à época” (CONTE, 2008, p.26).  

          Encontrarmos na obra de Said, uma citação de Jules Harmand10 de 1910, um 

árduo defensor do colonialismo francês, a justificativa para apoiar a distinção de 

                                                         
10

 Médico e diplomata Francês, nascido em 22/10/1845 e que morreu em 14/01/1921. 
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raças superiores, cabendo aos europeus o fardo do homem branco em dirigir a 

humanidade e levar luz às raças inferiores. Ele afirmava que era: 

[...] necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato 
de que existe uma hierarquia de raças e civilizações, e que nós 
pertencemos à raça e à civilização superior, reconhecendo ainda que 
a superioridade confere direitos, mas, em contrapartida, impõe 
obrigações estritas. A legitimidade básica da conquista de povos 
nativos é a convicção de nossa superioridade, não simplesmente 
nossa superioridade mecânica e militar, mas nossa superioridade 
moral. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade e ela funda nosso 
direito de dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas 
um meio para este fim (HARMAND, 1910, apud SAID, 1999. p. 48). 

 

          A prática colonial aparece aí como uma das obrigações estritas, e um conceito 

forte como superioridade moral é constante nos discursos coloniais. Cinquenta e 

quatro anos depois do depoimento de Harmand, foi a vez do repórter brasileiro 

Nelson Gatto11 que posiciona suas ideias a favor do colonialismo português. Ele nos 

oferece uma representação do papel dos brancos na África que servia muito bem 

para reforçar a visão ideológica que mais interessava ao Estado Português e os 

donos do poder em Lisboa: estavam empenhados na defesa do assim chamado 

Ocidente, que também era conhecido por Civilização Cristã, contra as ameaças do 

comunismo internacional, que vinham do Leste, ou seja, do Oriente. 

          Essa divisão ideológica, de Ocidente (nós, civilizados) contra Oriente (eles, 

bárbaros), foi claramente sintetizada por Said acerca dos discursos dos políticos e 

administradores coloniais ingleses no começo de século XX: 

O argumento, quando reduzido à sua forma mais simples, era claro, 
preciso, fácil de aprender. Há ocidentais e há orientais. Os primeiros 
dominam; os segundos devem ser dominados, o que costuma querer 
dizer que suas terras devem ser ocupadas, seus assuntos internos 
rigidamente controlados, seu sangue e seu tesouro postos à 
disposição de uma ou outra potência ocidental (1999, p.46). 

 

                                                         
11

 Nelson Gatto, repórter policial, correspondente de guerra, procurava informar aos seus leitores os 
motivos do desenvolvimento inicial dos conflitos em Angola, iniciadas em 1961. 
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          O repórter Gatto, oferece sua descrição muito amena, do papel dos brancos 

na colônia, colocando sobre os ombros do colonizador o “fardo do homem branco”, 

mostrando que a colonização foi defendida por setores da sociedade que eram 

formadores de opinião como é o caso desse jornalista que vê a colonização de 

forma positivista: 

Em verdade, no entanto, em todo o Continente Negro existem dois 
lados nitidamente definidos. De um deles estão os europeus 
empreendedores, que, empenhados em ciclópica tarefa de explorar 
regiões inóspitas, desbastar florestas, drenar pântanos, desenvolver 
a agricultura e a pecuária; estabelecer o comércio, a indústria e a 
mineração; abrir vias de comunicação e transporte; fundar cidades 
modernas; construir templos, escolas, hospitais; promover pesquisas; 
lançar as bases da cultura e da civilização, suplantar crises internas 
e mundiais de toda a sorte, nesse afã verteram suor e sangue, e para 
a consecução de tudo isso deram o melhor de sua vida, juntamente 
com todos os recursos materiais e técnicos de que dispunham. E, 
agora, consideram legítimo auferir daí vantagens materiais, como 
justa recompensa do árduo trabalho com que criaram a riqueza 
econômica da África Moderna. Não há de negar que alguns desses 
europeus têm sido cínicos para com os africanos, explorando-os ao 
máximo; outros, porém, a maioria, têm sido justos e decentes. Nem 
um deles, todavia, poderia sequer pensar em ser expulso daí, 
despojados de todos os seus bens, compelidos a rumar para 
qualquer outro lugar. Para onde? Como? Para fazer o que? Com que 
meios?//Ademais, os europeus, desde sua chegada, tudo têm feito 
para acabar com as guerras tribais; proibiram as expedições 
punitivas; tomaram medidas afetivas contra a fome periódica e as 
endemias frequentes no passado; lutaram contra toda sorte de 
doenças, contra o alto índice de mortalidade infantil. É de notar que, 
em consequência das medidas profiláticas e da melhoria econômica 
proporcionada pelos colonizadores estrangeiros, a população 
africana aumentou ao passo que se apequenou para ela a terra em 
que viveram seus antepassados (GATTO, 1964, pp, 22-23).        

 

          Os territórios que os europeus, no caso específico de Portugal, encontraram e 

realizaram a tarefa de implantar a civilização e a cultura, já era habitada por muitos 

povos que já tinham desenvolvido formas de relacionamento social entre os diversos 

grupos humanos existentes na região. No caso de Angola, havia na região mais de 

100 grupos étnicos, mesmo assim, a tônica da questão é a missão do homem 

branco: levar a civilização e a cultura aos selvagens, como se os grupos que ali 

viviam carecessem de história, terra e esperança. Gatto (1964) afirma que para 
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chegar a isso os colonizadores verteram suor e sangue. Só não diz de quem era o 

sangue e o suor vertidos.   

          A tônica do pensamento colonialista europeu durante o final do século XIX e 

boa parte do século XX teve na fomentação da dependência cultural a mais forte de 

suas armas, “[...] esse tipo de domínio ou possessão [que] lançou as bases para o 

que, agora, é de fato um mundo inteiramente global” (SAID, 1999, p. 36). 

          Em colônias habitadas, e onde a exploração ocorre a partir da interação com a 

população, como é o caso de Portugal, o potencial de conflito é grande, atinando ao 

fato de que o colonizador terá que conviver com os conflitos constantes internos e se 

valer de interesses na própria colônia para conquistar e manipular interesses locais 

visando seus próprios intentos. Sobre isso, Menezes afirma que:  

O colonizador está lançando a semente para estabelecer uma forma 
particular de dependência da colônia que vai se consolidando e 
crescendo até permitir o completo domínio territorial pelo explorador. 
Nas formas ulteriores de dependência, o domínio físico e coercitivo é 
substituído por formas mais sutis, mas não menos violentas, de 
dominação, permanecendo, porém o mesmo interesse de extrair 
recursos de uma população ou de uma região dominada (2000, 
p.112).  

 

          O colonizador português empregou amplamente a violência física para garantir 

a expropriação do produto das áreas colonizadas, sempre com a justificativa de 

“civilizar” a África e “catequizar” sua população. Por em prática um modelo colonial 

em que a população local “não só serviu de meio de exploração [...] mas, em 

considerável medida” pagou com sua própria vida “nas plantações de muitos países 

do mundo”(ZOTOV, 1990, p.16). 

          Nas colônias africanas, a relação de conflito entre colonizados e exploradores 

exigiu desde cedo um aparato militar repressor pesado, além de habilidade em 

manipular os diferentes grupos autóctones para facilitar a penetração entre eles. É 

possível que essa interação tenha sido de certo modo responsável pela manutenção 

do sistema de exploração por um período mais longo, como foi o caso de Angola. 
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Mesmo após a independência, tais relações sociais, econômicas e culturais 

continuaram e até hoje ainda se mantêm.  

          Nossa experiência de mais de cincos anos em Angola proporcionou-nos a 

observação a respeito do processo fúnebre, uma vez que tem uma importância 

considerável na sociedade. Os segmentos e instituições sociais param para 

participar desse momento que é considerado um ato sagrado, merecendo atenção e 

reverência por parte de qualquer indivíduo da comunidade e tal comoção independe 

da etnia.  

          De acordo com Oliveira (2011, p.8) “a morte demonstra a forma como os 

povos com todos os seus arsenais simbólicos, enfrentam e dão sentido à vida”. Esse 

imaginário, de acordo com Durand (1997, p.23) “é compreendido como o conector 

entre os universos interno e externo do ser humano, por meio da linguagem 

simbólica e imagética”. 

          Para compreendermos a extensão da importância desse rito na atual 

sociedade angolana, e na tentativa de entender como essa comunidade dá sentido à 

vida, voltaremos na sua história e veremos que ela está marcada de atos violentos 

que geraram muito sofrimento, impedindo que conquiste a sua liberdade de direito, 

mostraremos isso com mais detalhes nos capítulos desta tese.  

          No entanto, queremos nos ater com mais vagar em um dos momentos dessa 

história, o qual acreditamos ter ocorrido uma relação maior com o ritual de morte. 

Esse período é o da escravatura12 devido a sua crueldade desmesurada. 

Entendemos que o sofrimento do povo angolano devido à violência colonial e, na 

sequência, os problemas da guerra civil e sua herança contemporânea, são os 

principais motivos para justificar a permanência do ritual fúnebre que hoje, 

sociedade pós-colonial, ainda é preservada. 

          A importância desse ritual poderia se justificar na sociedade escravocrata, por 

que: 

 

                                                         
12

 Os detalhes da escravatura angolana se encontram no segundo capítulo da tese.  
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O ritual anima a memória e liga o presente com o passado relevante, 
formula a experiência, permite conhecer algo que, de outra maneira, 
não seria conhecido. Não exterioriza simplesmente a experiência, 
trazendo-a para a luz do dia, mas modifica a experiência, 
expressando-a (DOUGLAS, 2010, p.82).  

 

          É importante ressaltar esse momento difícil da história angolana, para tentar 

compreender a dimensão da representatividade do ritual de morte na atual 

sociedade. De acordo com Santos (1996, p.26): 

O cálculo do número de negros africanos tornados escravos durante 
a vigência do tráfico europeu baseia-se quase sempre nas cifras de 
sobreviventes desembarcados oficialmente no novo mundo. 
Entretanto, algumas estimativas consideram que nesse período, algo 
entre 10 e 100 milhões de homens, mulheres e crianças africanos 
foram arrancados do continente africano e iniciaram a travessia do 
Atlântico. Desse total, em virtude das já propaladas péssimas 
condições da viagem, entre 15% e 20% morreram ainda durante a 
travessia e somente 10 milhôes (em números aproximados) 
desembarcaram. 

 

          Luanda, capital de Angola, foi um grande celeiro para exportar pessoas entre 

1550 a 1850 para o Brasil, prática que contribuia para o enriquecimento dos que 

investiam nesse comércio. Assim, foi em “Luanda que a maioria desses homens, 

mulheres e crianças, foram recolhidas, escravizadas, armazenadas em porões de 

navios e traficados em condições as mais adversas para o outro lado do Atlântico a 

fim de serem vendidos no Novo Mundo”(OLIVEIRA, 2011, p.29).  

          Devido às péssimas condições de transporte e de qualidade de vida, 

possivelmente esses homens e mulheres tiveram suas vidas marcadas por severos 

traumas. Essa nova fase tenebrosa que o povo africano passou, ensinou-o a se 

“resignar com a vida no novo mundo, tomando consciência de si mesmo, superando 

o desconforto da convivência de pessoas que não faziam parte da sua cultura e 

buscando elementos comuns que pudessem ajudá-los a resistir” (Ibid., p.30).  

          Os historiadores Mary Del Priore e Venâncio explicam com muita propriedade 

a transição da bárbarie para a fundação de novas culturas, em meio ao caos que 

estavam vivendo: 
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É de fundamental importância entendermos como, de maneira rica 
de ensinamentos e esperanças, o ato inicial de barbárie foi fundador 
de civilização. Em sua acepção primeira, o tráfico foi um movimento 
– uma forma de deportação – de homens e mulheres portadores de 
ideias, de valores, de saberes, de religiões e de tradições. Foi 
precisamente esta cultura em movimento que manteve a força da 
sobrevivência, da resistência, da adaptação e, enfim, do 
renascimento de indivíduos arrancados à terra de seus ancestrais. 
Por sua exclusiva vontade de viver e de criar, a violência absurda 
que sofreram acabou por produzir reencontros, fecundações e 
mestiçagens, que, na misteriosa alquimia da constituição de 
identidades, deram à luz a novas e plurais formas de cultura e de 
identidades (2004, p.11). 

 

          Pertencentes a diversos grupos étnicos, os povos que de alguma forma não 

foram traficados para o Novo Mundo, trabalharam na condição de escravos, quando 

da invasão portuguesa. Possivelmente assistiram a quebra das estruturas sociais, a 

separação da família e amigos, o surgimento de uma nova língua e religiosidade que 

lhes eram impostas, roubando-lhes a identidade e o pertencimento daquilo que era 

seu por herança, a sua própria terra. 

          De acordo com Souza (1993) devido à perversidade do sistema escravista, 

muitos escravos foram a óbito, quando jogados ao mar dos navios negreiros e nas 

matas, onde eram abandonados à própria sorte. O colonialismo possivelmente 

impulsionou os angolanos a desenvolverem uma solidariedade na desgraça, 

adquirindo laços tão fortes que tornaram-se malungos, que na língua bantu aponta 

para significados associados a companheiros na travessia da vida para a morte. 

Morte é a negação dessa vida de sofrimento na terra, para conquistar a plena 

liberdade,  o encontro triunfal com sua ancestralidade. 

          Uma das formas de livrar-se das agruras do cativeiro e garantir a liberdade do 

seu povo, os negros escravizados utilizavam como recursos os “abortos, 

infanticídios, assassinatos, suicídios, por vezes coletivos” (OLIVEIRA, 2011, p. 31). 

Estes suicídios poderiam ser vistos como desistência da vida de sofrimento e 

também poderá ser abordado como resistência ao regime escravocrata com toda a 

sua crueldade que foi praticada (SANTOS, 1996).          
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          Lembremos Morin (1976, p.47) quando afirma que a questão do suicídio está 

ligado:  

A uma incapacidade da sociedade em expulsar a morte e apresentar 
para o indivíduo as condições que o façam sentir gosto pela vida. 
Quando o indivíduo opta pelo suicídio, ocorre o momento máximo de 
negação da sociedade, a vitória extrema da individualidade e, 
consequentemente, da catástrofe irremediável. 

 

          Assim, “os negros viam na morte o único caminho para retornar a seu país de 

origem, reencontrar seus ancestrais e manter-se vivo através dos laços vitais que 

para eles não se rompem com a morte, independente da forma como ela aconteça” 

(SANTOS, 1996, p.32). Ainda segundo o autor: 

A morte é mais dolorosa quanto mais apartada da sociedade estiver 
o indivíduo, pois, não terá dela o suporte necessário para superá-la. 
Por isso era importante para o escravo morrer acompanhado dos 
seus, a grande família que aqui se formou baseada nos laços étnicos 
ou mesmo nas agruras impostas pelo sistema escravista (Ibid., p.19).           

 

          Essa ideia é corroborada com Munanga (1998) ao afirmar que a morte para o 

africano não tem um caráter trágico, pois significa apenas o desaparecimento de um 

ser cuja realidade última está inteiramente subordinada às entidades preexistentes, 

que sobrevivem em relação a ele: linhagem, sociedade e mundo. Como nunca se 

separou completamente deles durante a vida, ele não vê a morte como uma ruptura 

total, e sim uma mudança de vida, uma passagem para outro ciclo; o morto entra na 

categoria dos ancestrais, participando de maior fonte energética. 

          A força dos povos bantu reside no culto aos ancestrais, familiares, cuja figura 

do pai da família exerce o sacerdócio: isoladamente, os ancestrais do chefe são 

objetos de culto por parte de todos os membros da tribo e servem de intermediários 

entre os homens e os deuses supremos (BASTIDE,1959). Sendo a ideia da 

ancestralidade marcante, pois através dos ritos se dão as homenagens e a 

manutenção dos laços familiares dos vivos com seus antepassados, a morte tem um 

papel fundamental nesse processo.   



30 
 

 
 
 

          Os negros que possuem o aparato simbólico, cultural e religioso bantu, como 

os provenientes de Angola, “associavam a morte ao termo Kalunga”, simbolizado 

pelas águas do oceano, do rio ou por uma superfície reflexiva, como os espelhos. 

De acordo com Rodrigues (2005, p.156) “essa associação da morte com o oceano, 

por meio da concepção embutida no termo Kalunga, fez com que os povos bantu 

enxergassem sua viagem à América como uma travessia para a morte”. E de fato 

muitos africanos morreram antes mesmo de pisar no Novo Mundo, devido às 

péssimas condições de viagem, doenças, ou a uma escolha de eliminar peso extra 

por parte dos comandantes dos navios, a serviço da metrópole. 

          Dessa forma, a cultura está de alguma maneira “ligada à religião, assim 

sendo, a cultura de um povo é como a encarnação de sua religião, e nessa relação 

de identificação, os grupos e nações encontram caminhos comuns para suas 

manifestações sócio-culturais” (ELIOT ,1998, p.47). 

          Dentro do sistema religioso cultural bantu, os seres humanos são o centro da 

criação e de toda relação com a natureza e o mundo que os cerca. E essa convicção 

será o elo para intermediar a passagem do ser para a nova morada, longe da atual 

estrutura que o aflige devido ao sofrimento da escravidão. Assim, o poder dos 

símbolos pode direcionar o comportamento social e também estabelecer:  

Poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos 
homens através da formulação de conceitos de uma ordem de 
existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de 
fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente 
realistas (GEERTZ, 2011, p.67). 

 

          Acreditamos que a religião com todo o seu aparato simbólico regeu a 

convicção de esperança dos escravos na perspectiva de algo melhor, pois nela é 

possível encontrar explicações para o nascer e o morrer, o resultado de um destino 

de sofrimento ou de alegrias, e é através dela que se buscam respostas para 

inquietações e indagações, bem como o conforto e esperança de dias melhores, 

ainda que após a morte. 
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          De acordo com Durkheim (2003, p.24) “os seres humanos sozinhos nada são, 

pois alcançam a sua significação e dignidade somente como membro de um grupo 

social”. A participação da comunidade angolana nos ritos de morte mostra como a 

solidariedade social e o enfrentamento mútuo podem dignificar essa passagem para 

outra vida, uma vida muito melhor.  

          É possível encontrar na religião essa mediação entre os humanos e as 

divindades, que de alguma forma organiza o espaço e o tempo. Os seres humanos 

precisam garantir que a ligação e a organização se mantenham e sejam sempre 

propícias para os seus objetivos.  Para isso são criados os ritos, que de acordo com 

Carmen Junqueira:  

São tipos de cerimônia constituída por ações estandardizadas e 
ligadas a fórmulas, gestos, símbolos, aos quais se atribuem virtudes 
ou poderes inerentes, suscetíveis de produzirem determinados 
efeitos ou resultados. O rito encontra-se não só na vida religiosa, 
mas em todas as esferas culturais de qualquer tipo de sociedade 
(2008, p.91). 

 

          Na concepão de Santos (1996, p.19) para se configurar a ancestralidade, é 

necessário: 

A interferência da sociedade na manipulação dos elementos 
constitutivos da pessoa, o que nem sempre era possível na 
escravidão. Naquela situação, a morte quase sempre se apresentava 
potencialmente estéril, impedindo a configuração do ancestral, por 
isso homem negro africano escravizado desejava a morte como 
recurso de retorno para sua família, para o lugar de onde foi 
sequestrado, vendo na morte o único caminho.  

 

          A religião teria o poder de fazer o vínculo com a ancestralidade, e a morte 

passa a ter a conotação de um ritual que garanteria encontrar de vez a sua nova 

casa, sem sofrimento e dor. A solidariedade na morte foi um golpe às pretensões 

capitalistas européias, vendo suas mercadorias (escravos) optarem pela morte. 

Tratava-se da resistência da vida escrava através do ritual do suicídio como a única 

forma de encontrar seus ancestrais na morada dos mortos,  tendo a religião como a 

passagem para a nova vida e a garantia de ultrapassar as fronteiras da liberdade. A 
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fronteira aqui é entendida como “território onde os homens se integram”, no caso em 

questão, são os espaços negociados pela presença de angolanos e portugueses em 

solo africano, fato que gerou angústia e sofrimento para os nativos da terra 

(HENRIQUE, 2004, p. 65). 

          Hoje, no período pós-colônia, de certa forma, o ritual ainda é lembrado, não 

mais através do suicídio e sim através dos rituais fúnebres que passa a ser a 

principal conexão entre terra e céu, demostrando assim, que a morte ainda continua 

sendo dignificada pela sociedade, pois é uma maneira de resgatar a memória da sua 

ancestralidade e tornar os seus feitos modelos sociais éticos para serem praticados 

tanto na família como na sociedade.  

           A análise dos dados dessa pesquisa é pautada pelas discussões da 

Antropologia e da História, nas quais buscamos informações acerca dos elementos 

responsáveis pela violência tanto na colonização como na descolonização, 

mostrando que a prática gera sérios problemas sociais tanto para a população 

contemporânea que sobreviveu a tamanha violência quanto a sociedade futura que 

tem nas suas raízes o medo de reviver no presente um passado tão próximo, como 

é o caso de Angola, que convive ainda com esse medo, ou seja, que ocorra outra 

guerra civil. Somados as discussões epistemológicas e conceituais de: a) Violência, 

vista como opressão colonial, aumento das desigualdades sociais, exclusão social e 

redução dos sujeitos a objetos; b) Liberdade, abordado como tendo direitos políticos, 

culturais e individuais; c) Colonização, vista como relação de dominação política, 

social, econômica e cultural sobre os conquistados; d) Ancestralidade, abordado 

como sendo os antepassados que vivem nas terras dos mortos, e exercem 

influência de proteção aos familiares que ainda não passaram pela experiência da 

morte; e) Cultura13, visto como conhecimento, crença, arte, moral e lei. 

          Optamos por centrar atenção no sofrimento da colônia angolana, devido à 

violência do poder exercido pela metrópole portuguesa e também por lideranças dos 

                                                         
13

 De acordo com Eduard Tylor (1871) cultura ou civilização tomada em seu sent ido amplo 
etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei. Costume são 
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos homens como membro da sociedade. 
Extraída do sítio: <http://www.gazetadeinterlagos.com.br/colunadoleitor.html#2>. Acesso em: 10 
Setembro de 2014. 
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grupos políticos angolanos. Ao final abordamos o ritual social de morte,  herança do 

passado, que hoje alivia a dor e transcende a vida terrena, tanto para o encontro 

com a sua ancestralidade como a busca do paraíso, sendo essa última, uma 

designação cristã, pois lá se encontra a figura de Jesus Cristo. Ressaltamos que 

Angola recebe hoje uma forte influência de Igrejas cristãs como: Igreja Católica 

Apostólica Romana, Metodista, Batista e Anglicana (tradicionais), Assembléia de 

Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e outras que saíram dessas ramificações 

(Pentecostais) e também a Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Mundial do 

Poder de Deus (Neopentecostais). 

          Os principais autores utilizados nessa discussão são: Frantz Fanon cuja obra 

Os Condenados da Terra mostra a violência cultural e social exercida pela metrópole 

sobre a colônia, e o mesmo processo sendo usado na descolonização gerando o 

continuísmo de violência; Ki-Zerbo, na obra História da África Negra, mostrando a 

crueldade que foi a colonização, Solival Menezes, em Mamma Angola: através de 

seus personagens principais, oferece detalhes do princípio da colonização e 

descolonização de Angola; Martins dos Santos, em A história de Angola: através dos 

seus personagens, detalha as características políticas de vários personagens que 

marcaram a história de Angola; Domingos da Cruz, em Para onde vai Angola? A 

selvajeria apocalíptica onde toda a perversidade é real, que aborda vários tipos de 

violência cometidos no cotidiano da sociedade angolana no período pós-

independência e José Manuel Imbamba, em Uma nova cultura, com uma 

contribuição à explicitação da violência contra a cultura angolana.  

          Sobre o ritual, nos beneficiamos da leitura de Acácio Sidinei Almeida Santos, 

em A dimensão africana da morte resgatada nas Irmandades Negras, Candomblé e 

culto de Babá Egun, que aborda o sentido da boa morte para os africanos e os ritos 

nas religiões de matriz africana; Rosângela Paulino de Oliveira, em A Morte 

tradicional em sociedade moderna: os ritos de morte na comunidade dos Asturos, 

que mostra os vários métodos usados para dignificar de forma ritual a questão da 

morte; Mary Douglas, em Pureza e perigo, que mostra uma série de estudos 

antropológicos com especial destaque para as diversas circunstâncias que cercam 
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rituais em culturas nativas; Raul Altuna, em Cultura tradicional Bantu, que faz todo 

um resgate antropológico, histórico e cultural da vida cotidiana do povo bantu. 

          Além dessas leituras, destacamos pesquisas bibliográficas que contemplaram 

a investigação sobre a história política, social e econômica de Angola. Incluem-se 

autores como Carlos Moreira Henrique Serrano, em Angola: nasce uma nova nação, 

que aborda a invasão de empresas estrangeiras em prol da recuperação do país; 

Manuel Brito Neto, em História e educação em Angola: do colonialismo ao 

movimento popular de libertação de Angola, mostra o momento mais alto do 

processo de educação colonial e suas principais crises; Teresa José Adelina da 

Silva Neto, em Contribuição a história da educação e cultura de Angola: grupos 

nativos, colonização e a independência, aborda a formação histórica e cultural do 

povo angolano, desde suas origens pré-coloniais; James Augusto Pires, em Paz e 

guerra em Angola: um Estado exploratório, enfoca o contexto sócio-econômico e as 

expedições de paz para o país angolano e Marco Antônio Liberatti, em A guerra civil 

em Angola: dimensões históricas e contemporâneas, que trata dos problemas 

sociais como decorrência da guerra civil.  

          Para realização desta pesquisa optamos pela abordagem qualitativa, realizada 

com alunos angolanos de uma Universidade privada em Talatona/Luanda, pois de 

acordo com as ideias de Appolinário (2009, p.155), “os dados são coletados através 

de interações sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador”. Acreditamos 

que a pesquisa qualitativa foi a mais indicada para atingir os nossos objetivos, pois 

não nos interessou apontar erros ou acertos dos pesquisados, mas apenas 

adquirirmos subsídios para tentarmos constatar a presença da violência social e 

cultural como resquício da colonização portuguesa, da guerra civil e também do 

período pós-colônia, devido o sofrimento vivido pelas agruras do cotidiano, pois 

aquele que passa dessa vida para a outra é lembrado com muita veemência nos 

rituais fúnebres sendo atribuído a ele o fato de ter descansado e chegado no céu.  

          No decorrer do período em que estivemos em Angola, dialogamos 

informalmente com mais de 20 pessoas independentemente do seu grupo étnico. 

Esse número foi suficiente para extrair os dados necessários para a pesquisa, pois, 

a partir daí, atingiria o ponto de saturação, ou seja, as informações começaram a  se 
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repetir sistematicamente, não apresentando nenhuma novidade a mais que 

diferenciasse o que já foi exposto na pesquisa. 

          O contato com nossos alunos nos ajudou a compreender a dimensão da 

violência social e a importância do ritual fúnebre para a atual sociedade, pois é um 

momento de mútua colaboração, afirmando que a estrutura social está acima e além 

do indivíduo e também a caracterização da crença no processo que é a conexão do 

indivíduo com o outro mundo. O critério de escolha dos estudantes fora: ter nascido 

na região de Angola e ter idade próxima a 40 anos, a opção por pessoas dessa 

idade foi devido as lembranças da colonização e pós-colonização ainda estarem 

presentes no seu cotidiano, e também que estivessem dispostos a pelo menos 

conversar sobre o assunto de sofrimento ou morte, sendo esse, muito constrangedor 

para eles, pois, suscita lembranças dolorosas.           

          No tempo que estivemos em Angola participamos de diversos óbitos dos 

familiares dos estudantes, sendo que um destes foi do meu próprio aluno. Quando 

um estrangeiro é convidado para estar em um óbito, significa que foi lhe concedido 

uma honra sem medida, fato que me deixou muito lisonjeado por participar desse 

momento especial para a cultura local. Foi possível relatar nessa pesquisa detalhes 

de quatro rituais fúnebres, esse número foi devido a grande semelhança existente 

entre todos que paticipamos, assim optamos em abordar o rito das etnias de maior 

expressão numérica em Angola.   

          Foi solicitado aos alunos permissão para filmar e/ou gravar uma entrevista, no 

entanto, a pesquisa trata de um tema que causa muito desconforto, e muitos 

confessaram ter medo de se pronunciar ou de se envolver em tal investigação. Eles 

têm receio de retaliação por parte de seus familiares e também do Governo que não 

permite pronunciamentos que se tornem públicos, principalmente fora do seu país.  

          O sistema político angolano é muito fechado, e ter a exposição da sua 

estrutura física ou social não é muito bem vinda por parte das autoridades locais. Foi 

possível ver estrangeiros no aeroporto e também no shopping terem suas máquinas 

fotográficas confiscadas por policiais angolanos e suas fotos deletadas pelo simples 

fato que é proibido fotografar publicamente. Enfim, não querem seus nomes 
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atrelados a nenhum tipo de problema, essa é a justificativa. No entanto, não se 

negam a prestar nenhuma informação sobre o assunto desde que já tenha certa 

confiança com eles, caso que facilitou eu sendo seu professor. 

          Quando conversavam conosco, sabiam que estávamos fazendo uma pesquisa 

e por isso faria anotações posteriores, pois os avisavam. Assim, eles tinham certeza 

de que não teriam problemas futuros, pois sua voz, assinatura ou imagem não 

estavam atreladas a nada que pudessem comprometê-los. O registro das 

informações foram obtidas nos diálogos em sala de aula, nos corredores da 

Universidade, no café da lanchonete, e por vezes na própria cerimônia do óbito, 

onde observava e posteriormente solicitava  a eles explicações.  

          Nesse período foi possível fazer vários registros de conversas em anotações 

espaçadas durante o convívio com os estudantes da universidade. Destacamos que 

foi muito difícil fazê-los falar sobre o tema investigado, pois embora não seja 

segredo, o rito fúnebre envolve sentimentos e lembranças dos entes queridos. Falar 

sobre o assunto é trazer a presença da pessoa de volta, e as reações podem ser 

imprevisíveis. 

          A proposta utilizada para a elaboração e construção desta pesquisa qualitativa 

foi pela abordagem da observação participante, numa primeira fase por mais de três 

anos (2008-2011) e numa segunda fase por dois anos(2013-2014). Os registros dos 

dados foram feitos com muita atenção para tentar descrever os fatos considerados 

de extrema relevância para o êxito da pesquisa.           

          Este método de pesquisa-participante é caracterizado como aquele em que há 

uma real participação com as pessoas envolvidas, nesse caso os alunos dos 

diversos grupos étnicos residentes em Angola e que estudavam na universidade. A 

pesquisa participante visa também “produzir conhecimentos tanto para 

pesquisadores quanto para as demais pessoas envolvidas” (THIOLLENT, 2005, p. 

14). 

          Vale ressaltar que as pesquisas bibliográficas no local foram realizadas nas 

bibliotecas: Municipal de Luanda, Universidade Federal Agostinho Neto e 

Universidade Óscar Ribas, no Arquivo Histórico Nacional de Angola e também no 
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Centro Cultural da Língua Africana em Luanda, e em São Paulo nas bibliotecas da 

PUC-SP, USP e UNICAMP. 

          A presente tese está estruturada e organizada da seguinte forma: Introdução, 

Cinco capítulos, Considerações finais, Referências e Anexos.  

          No primeiro capítulo, fazemos uma abordagem da história do surgimento da 

formação de Angola, ressaltando os primeiros habitantes, destacando a tradição 

como herança de pertencimento, que de alguma forma vem reverberando até a 

sociedade atual. 

          O segundo capítulo destaca a relação conflituosa entre colônia e colonizados 

pela aquisição da terra, gerando a prática da violência entre si, dando início à 

unificação dos grupos étnicos para formarem resistência pela independência.  

          No terceiro capítulo, mostramos por que os grupos de resistência que 

herdaram o poder na descolonização, como MPLA, FNLA e UNITA, deram início a 

uma guerra civil em vez de se unirem e resolverem os problemas sociais existentes, 

já que conseguiram conquistar o poder tão almejado em todo o período da 

colonização, desencadeando conflitos internos que culminariam com a guerra civil 

angolana.  

          No quarto capítulo, relatamos as consequências sociais no pós-guerra civil 

angolano, destacando a ineficiência da educação, economia e a saúde do país, 

destacando os graves problemas do cotidiano, com ênfase no continuismo da 

violência pela precariedade da estrutura física e social do país que ainda gera 

sofrimento ao povo angolano. 

          O quinto capítulo aborda como Angola em meio a tanta violência se vê na 

morte em tempos pós-colônia, evidenciando a importância que o arcabouço 

simbólico do ritual de morte tem na atual sociedade, mostrando como essa prática 

une o povo em qualquer segmento da estrutura social.  

          Nos anexos, mostraremos alguns mapas que facilitarão a identificação 

geográfica de Angola e seus grupos étnicos, letras de música que relatam sobre 
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protesto social e cânticos nos rituais de morte e recorte de jornal que presta um 

trabalho social divulgando os óbitos da região. 
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CAPÍTULO I  

Se  dizia daquela terra que era sonâmbula. Porque  

enquanto    os   homens   dormiam, a  terra  movia  

espaços   e  tempos  afora. Quando  despertavam,  

os habitantes  olhavam  o novo rosto da paisagem 

 e  sabiam  que,  naquela  noite,  eles   tinham  sido  

                                 visitados pela fantasia do sonho. 

                                                           (Crença dos habitantes de Matimati)    Mia Couto 

 

                                          

Conhecendo a região conquistada 

 

1.1 Os bantu na região de Angola 

          Autores como Carvalho(1995) e Parreira (1990), afirmam que a palavra bantu 

foi criada pelo pesquisador da África Austral, o alemão Wilhelm Bleek. No século 

XIX, ele denominou bantu o conjunto de línguas na África Meridional, para 

demonstrar a analogia existente entre as estruturas dessas línguas. Bantu passou a 

designar os povos que falam as línguas bantu. Wilhelm Bleek tentou caracterizar os 

grupos linguísticos africanos que usavam a palavra “ntu” para designar pessoa ou 

ser humano e o prefixo “ba” para o plural. A palavra mais o prefixo formam bantu 

que significa homens. 

          O país é também composto de outros povos denominados de não-bantu e 

pré-bantu, que segundo José Rainha (1975) os primeiros habitantes de Angola 

seriam os: Khoi-San, e provavelmente também os pigmeus ao norte que, impelidos 

pelas migrações bantu, teriam se refugiado na floresta equatorial que coincide hoje 

com a República do Gabão. Os povos Khoi-San compreendem os subgrupos Khoi-

Khoi, tendo na sua prática a habilidade no pastoreio, foram habitantes de uma 

estreita faixa costeira no deserto do Namibe, e os San que eram agricultores e 

caçadores, os quais existem ainda hoje no sul de Angola. Vale salientar que parte 
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dos conflitos entre esses dois grupos não eram simplesmente étnicos, e sim 

possivelmente pela invasão geográfica dos pastores, que levaram seus rebanhos 

para pastorear e adentravam nas áreas dos agricultores, gerando assim verdadeiros 

embates entre eles. 

          Os Khoi-San são descritos como sendo mais claros que os bantu e de baixa 

estatura em outros países da África como Botswana, Namíbia, Zimbabwe e África do 

Sul. Além dos bantu, o espaço sócio-cultural de Angola possui ainda representantes 

de outro grupo como os Vátuas, caracterizados como habitantes do deserto e que se 

encontram no sudoeste do país (SERRANO,1988).        

          A origem dos povos bantu ainda é questionável; a história não dispõe de 

dados exatos sobre o local ou zonas de onde se desencadeou o processo de 

migração em geral, e a referente aos bantu radicados em Angola. Supõe-se que:  

Durante mais de dois mil anos, eles foram migrando para o sul desde 
as regiões centrais do continente, vindo do Vale Benue, região dos 
Grandes Lagos, África Central, onde hoje fica a fronteira entre a 
República dos Camarões e a República da Nigéria”(FITUNI, 1985, 
p.41).  

 

          Por razões desconhecidas, os bantu começaram a abandonar essa região, 

migrando para o sul e hoje ocupam cerca de um terço do continente Africano. Eles 

além do “semelhante nível linguístico14, mantiveram também uma base de crenças, 

rituais e costumes muito semelhantes; uma cultura com características análogas e 

específicas que os tornam semelhantes e agrupados” (SIMBA, 2007, p.52).  

          Assim, o agrupamento social nasce, antes de mais e sobretudo, à base de 

uma língua, sendo essa preponderante para a constituição de qualquer grupo, sendo 

o veículo para transmitir a própria cultura que passa de indivíduo a indivíduo e de 

geração a geração. 

                                                         
14

 A linguagem de acordo com Mondin (1982, pp.60-61) denota a função, a capacidade de que o 
homem é naturalmente dotado [...] de exprimir-se e comunicar como semelhantes mediante a 
palavra. Trata-se duma capacidade inata que convém, do mesmo modo, a todos os homens, 
independentemente da nação e da cultura a que pertencem. A língua, ao invés, é um determinado 
sistema de sinais linguísticos excogitados por um grupo social para realizar a comunicação entre os 
membros do mesmo grupo [...].   
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          De acordo com Imbamba (2010, p.43): 

 A língua não é só um instrumento de unificação, caracterização e 
distinção dum grupo social, é também a mola que faz impulsionar o 
seu desenvolvimento cultural, a partir dos quais o mundo externo 
pode ver e avaliar a grandeza, a riqueza ou a pobreza da cultura de 
um povo, pois a língua é o símbolo principal e fundamental de 
qualquer comunidade humana.  

 

          É um fato evidente que cada povo, por mais diferente que seja sua cultura, 

possui um leque de regras e convivências sociais que formam e educam o agir das 

pessoas e regem as relações entre si, garantindo desta feita, o respeito, a 

fraternidade, a unidade, a solidariedade, etc. São os hábitos que o grupo vai 

assumindo, melhorando e transmitindo ao longo dos anos e de geração em geração, 

como fazendo parte dum estilo de vida típico, que devem empenhar todos na 

observância e no respeito. 

          Esses hábitos são geralmente denominados costumes que podem variar entre 

os diversos grupos existentes na África, podendo ocorrer até algumas variações no 

decorrer do tempo. Esses hábitos podem abranger:  

A comida, o vestuário, a educação das crianças, a atenção pelos 
anciãos, a iniciação sexual, as crenças religiosas, os modelos de 
comportamento, a organização social, política e econômica, etc, 
tornando-se, deste modo, um elemento importante e central de 
socialização (MONDIN, 1982, p.65). 

 

          No caso angolano, o seu costume de sentido de família se estende e abrange 

todo tipo de relacionamento, sendo compostas por parentes e pessoas mais 

próximas, fazendo parte da família também os padrinhos/madrinhas15 com suas 

respectivas famílias, vizinhos, amigos próximos e pessoas que cresceram na casa. 

Vê-se com frequência primos morando na casa dos tios. Os filhos de vizinhos ou um 

                                                         
15

 Eles são responsáveis por contribuir financeiramente na criação e nas necessidades constantes do 
afilhado(a), passando a fazer parte dos assuntos relacionados também ao seu cotidiano. Também é 
importante ressaltar que há um grande sentido de responsabilidade compartilhada dos pais em 
educar os filhos, pois se considera a educação um bem comum, e os padrinhos são também 
responsáveis por este papel.  
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amigo em dificuldade podem acomodar-se na casa. Geralmente o tio16 materno mais 

velho é o guia da família, sendo a referência para os outros membros e tem a última 

palavra nas questões importantes que envolvem a família nos casamentos, 

divórcios, batizados e reunião de conselho. 

          Assim, são os costumes que manifestam a grandeza, a nobreza e a dignidade 

de um povo; havendo a perversão dos costumes, pode-se arruinar o homem desde 

dentro, esvaziando-o daqueles pontos de referência dignos de serem seguidos e 

propô-los aos demais membros. Por isso, tem razão Mondin (1982, p.16) quando 

afirma que:  

Os costumes manisfestam o coração dum povo, pois ajudam-nos a 
ver e avaliar a sociedade e os membros que a integram não só a 
partir das suas manifestações externas, mas também e sobretudo, 
desde o interior, onde percorre a seiva que o nutre. 

 

          Os verdadeiros protagonistas da existência individual e social bantu são os 

grupos e as comunidades: família, clã e a tribo. De acordo com Altuna (1993, p.110), 

“o bantu não pode viver sem família nem clã, pois são dois grupos primários, 

fundamentais e vitais que dão sentido e consistência à sua vida”. Na verdade, a 

sociedade bantu se apóia nas famílias, como células básicas, sendo que a primeira 

célula social é a família nuclear que compreende pai, mãe e filhos. 

          Essa estrutura familiar denominada de família nuclear, segundo Altuna não é 

a verdadeira família bantu. 

As famílias nucleares, unidas e integradas entre si, são fundamentos 
da solidariedade que dá origem as instituições sócio-políticas as 
quais não são mais do que o alargamento do núcleo primário. Este, 
como não se pode bastar a si mesmo, para ser amparado precisa de 
se apoiar em grupos mais amplo e organizados (Ibid., p.111). 

 

                                                         
16

 O tio representa a figura do pai, pois na tradição dos grupos étnicos de Angola, essa 
represtatividade confirma o vínculo sanguíneo, pois o sobrinho(a) é o filho(a) da mãe, não sendo 
atribuída ao pai a certeza da paternidade. 
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          A família nuclear depende do sistema de parentesco da família alargada e do 

clã; entretanto, ela é o elemento básico das estruturas sociais e pelas alianças 

matrimoniais, dá origens às alianças políticas. Quando falamos que a verdadeira 

família bantu não é nuclear, queremos dizer que na cultura bantu a família isolada, 

individualizada, fechada sobre si mesma e autônoma não existe, ou seja, as 

condições econômicas, climáticas e geográficas impedem o seu isolamento. Os 

princípios religiosos, éticos, sociais e políticos exigem a permanência e vivência de 

uma comunidade familiar ampla. 

          Outro ponto relevante e marcante da cultura bantu, centra-se na tradição oral, 

que tem uma significância peculiar por sua ligação com a palavra, ritos, e símbolos, 

contos, e provérbios, música e danças, cantos, advinhas e sentenças, lendas e 

fabulas, gestos e milhares de mitos, como afirma Altuna: 

A palavra ocupa o lugar nas manifestações artísticas, no culto 
religioso, na magia e na vida social. Para além de seu grande valor 
dinâmico vital, é praticamente o meio de conservar e transmitir o 
patrimônio cultural. Assim se compreende o predomínio da história 
na África negra. A tradição oral é, assim, a biblioteca, o arquivo, o 
proverbial, o romanceio, o tratado teológico e a filosofia. Se 
acrescentarmos  as danças, a escultura, os jogos e a música, fica 
completo o patrimônio cultural negro-africano (1983, p.34). 

 

          Ainda segundo o autor, a tradição oral está impregnada de respeito pelo 

antepassado, e é importante ressaltar que dentro da cultura bantu, o nascimento, a 

puberdade, o casamento e a morte são significativos e profundamente celebrados. 

No caso da morte, a cerimônia pode ter uma duração de uma semana sendo 

possível chegar há dois meses, dependendo da importância social e a idade da 

pessoa. 

          Dessa forma, a África é composta por vários povos que estão no seu território, 

com suas línguas e tradições afins, que são heranças transmitidas de seus 

antepassados, que não necessariamente incluiam-se alianças entre os diversos 

grupos, pois cada um teve uma história diferente, no entanto, entre os ensinamentos 

resgatados como herança dessa tradição quem tem sobrevivido os percalços do 

tempo, podemos destacar a religião, que tem como destaque o culto aos 
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antepassados, sendo esse um ponto crucial de convergência entre os grupos que 

formam a tradição bantu, sendo essa, extremamente importante para unir, superar, 

resistir às espoliações e à violência no decorrer do tempo.   

          Durante muito tempo, o conjunto de crenças tradicionais bantu não desfrutou 

a dignidade de ser considerada uma religião, ela era considerada apenas um 

“simples aglomerado de superstição que não traziam contribuições, porque a sua 

religiosidade não ultrapassou o feiticismo tosco e elementar, não passando além de 

religiões menores entre as não-cristãs”(BAPTISTE, 2003, p.43). 

          É de fácil percepção que essa religião contém elementos mais ou menos 

notórios, ao que se chamou de Feiticismo, Animismo,Totemismo e outros; no 

entanto, não podemos reduzi-la simplesmente a nenhum deles, visto que essa 

religião os transcende, sendo impossível abarcar a sua amplitude e conteúdo em 

qualquer denominção citada anteriormente. 

          Entretanto, nos debruçando sobre o conjunto de crenças e seus cultos, 

encontramos uma estrutura religiosa coerente. De acordo com Vincente Mulago 

(1980, p.77): 

Para esboçar uma descrição da religião bantu, deve-se previamente 
definir a religião como conjunto cultural de ideias, sentimentos e ritos 
baseados em crença de dois mundos; visível e invisível; crença e 
caráter comunitária e hierárquica desses dois mundos: interação 
entre os dois mundos, a trancendência do mundo visível que não 
entrava a sua imanência; crença em um Ser Supremo, Criador e Pai 
de tudo que existe. 

 

          Podemos observar na religião bantu, que almeja-se conseguir uma vida 

pujante, bens materiais, fecundidade, saúde, colheitas abundantes, tranquilidade no 

modo de vida, certezas e esperanças. Ressaltamos também as riquezas tão 

estimáveis como a sensibilidade espiritual e social, a relação vida-religião ou a 

práxis religiosa, a solidariedade comunitária e a prontidão para além da matéria, são 

realidades transcendentes.          

          Confirmamos essas afirmações através das leituras de Altuna: 



45 
 

 
 
 

Embora as manifestações desta Religião Tradicional e algumas 
crenças variam de uma zona cultural a outra e até de um grupo a 
outro, se pode falar com exatidão de Religião Tradicional Africana. A 
unidade de crenças, o substrato fundamental, o significado e 
finalidade dos cultos, ritos e símbolos e a homogeneidade de 
aspirações mostram-se idênticos em toda a África Negra. Os seus 
traços essenciais são comuns e os acidentes não rompem a unidade 
básica. A África Negra conserva uma religião que recebeu dos seus 
antepassados como fator decisivo da sua cultura. É um dado original 
e específico desses povos [...]. A tradição bantu apresenta uma visão 
espiritualista da existência fundamental no convencimento-vivência 
da inter-comunhão entre o mundo visível e o invisível, onde Deus 
está presente como causa primeira de ambos [...]. O homem negro-
africano é um crente por vocação. A sua fé penetra a vida e constitui-
o religioso, cultural, simbólico, ritualista, celebrante e, sobretudo, 
participante-comungante (1993, pp.369-370). 

 

          Quase todos os africanos acreditam num ente Supremo, que criou e governa 

o universo, quando aflitas, as criaturas humanas recorrem a outras entidades, como 

os ancestrais e os espíritos da natureza, que, no universo invisível, 

permanentemente ligado ao mundo dos homens, por estes zelam e deles cuidam. 

          De acordo com Mulago (1980, p.12), “os cultos e as orações dos bantu 

revelam a religião bantu, não é uma instituição, uma igreja institucionalizada, mas 

como uma realidade vivida coletivamente e comunitariamente, a filosofia como toda 

a vida dos bantu é religiosa e a sua religião é uma filosofia de vida”. 

          A religião dos bantu é tão misturada com a vida no dia a dia, que podemos 

dizer que sua característica essencial reside nas relações entre religião e vida. 

Assim, ela não implica uma noção de adesão por meio de uma profissão de fé 

pública como o cristianismo ou islamismo, ela dispensa a noção de igreja e não há 

escolha de adesão ou de não adesão. 

          Na concepção de Jean Baptiste, a realidade profunda dos africanos bantu é 

uma religião sem Igreja, essa tese justifica-se pela lógica global da cosmovisão 

bantu “que não faz a distinção entre profano e sagrado, secular e religioso; o que 

nos leva a concluir que os africanos bantu tradicionais tinham religião e não uma 

igreja, uma fé e não um magistério, tinham lar familiar e comunidades e não 

conventos nem paróquias”(2003, p.45). 
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          De acordo com Altuna, ainda podemos constatar que:  

A constante desta religiosidade poloriza-se no anelo de viver com 
exuberância, sem sombras debilitantes, esta comunhão, se resume a 
aspiração máxima, estrutural, do homem e da sociedade bantu e a 
alma das crenças, cultos e ritos [...]. O bantu mantém-se fiel aos 
princípios religiosos tradicionais, visto que, para além de temer as 
sanções do mundo invisível e da sociedade, aqueles lhe dão uma 
explicação imutável e global do universo da existência, do bem e do 
mal, da esperança e do desespero, do amor e do ódio, da saúde e da 
dor, do bem-estar e da desgraça (1993, pp.373-374). 

 

          Assim, em quase todas as religiões africanas têm relevo os ancestrais, sobre 

os quais se afirmava, às vezes, que não conheciam religião nenhuma. A tradição 

bantu apresenta uma visão espiritualista de existência fundamental, possibilita 

viabilizar a vivência da intercomunhão entre o mundo visível e invisível, onde Deus 

está presente como causa primeira de ambos. Acreditamos que o respeito em 

dignificar a memória da sua ancestralidade em vida é o que restou dessa tradição, 

fato esse que une todas as etnias e perpassa toda população apesar das diferentes 

trajetórias. Entendemos que a crença no ritual de morte faz parte desse resgate que 

é depositar confiança na infalibilidade da herança tradicional.           

 

1.2 Os principais grupos étnicos de Angola 

          Mesmo com muita similaridade no campo da religião, a história de cada povo 

bantu na África é diferente, sendo que cada um tem a sua particularidade moldada 

no decorrer do tempo. No caso dos angolanos, que são originários dos grupos 

étnicos bantu, principalmente Ambós, Ambundu, Bakongo, Hereros, Lunda-Tchokué, 

Nganguelas, Nhanecas-Humbes, Ovimbundu e Xindongas que além de conviverem 

juntos, precisam se adaptar também à presença de milhares de estrangeiros, sendo 

a grande maioria de portugueses e brasileiros, além de chineses, estados 

unidenses, cubanos e de outras nações que fazem parte da reconstrução nacional 

de Angola. 
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          Embora existam outros grupos étnicos em Angola, vamos no ater aos grupos 

citados não apenas pela sua importância no processo de imigração, mas porque 

formam a maioria da população angolana. Os diferentes fluxos migratórios dos bantu 

até Angola aconteceram em intervalos sucessivos, vindos uns do norte, outros do 

leste ou ainda do sul do continente africano. Dessas diferentes correntes migratórias 

e da sua adaptação às condições ambientais resultaram dessemelhantes formações 

sociais chamadas de subgrupos étnicos.           

          De acordo com Serrano (1988) os que vieram do norte e do oeste, 

principalmente, apresentam especialização agrícola; os que desceram pelo leste e 

emigraram para o sul, além da agricultura, apresentaram também habilidades para o 

pastoreio.  Aos primeiros pertence ao grupo étnico Kikongo; e os segundos, os 

grupos Tcherero, Lunhaneca, Ambo e Xindonga. Da fusão entre os dois grupos 

étnicos originaram-se os grupos Kimbundu, Tchiganguela e Umbundu.  

          O grupo kimbundu de acordo com Pélissier (1986), constitui a etnia angolana 

que, no seu centro, teve com o mundo europeu contatos mais intensos. Habitam 

parte considerável do território do aceano até a metade do nordeste do país. Esse 

grupo foi o que mais assimilou os costumes portugueses; formavam a base colonial 

no século XVII, intermediaria no contato entre os portugueses e os grupos étnicos 

sediados no noroeste do país; sendo a capital de Angola (Luanda) o maior centro 

econômico-intelectual da ocupação colonial, situada em território kimbundu. 

          Apesar da assimilação de hábitos europeus, os kimbundus resistiram mais ao 

colonizador português que os umbundus, tendo origem nesse grupo o movimento de 

resistência, MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola). Muitos dos 

integrantes da população kimbundu conhecem apenas a língua portuguesa, por 

estarem concentrados mais na capital e terem contato com muitos estrangeiros, 

apesar de ser comum, no país, o domínio pela população de várias línguas. Os 

Kimbundus, através do MPLA, detêm poder político do país desde a sua 

independência, sendo essa uma das razões apontadas como motivo da oposição da 

UNITA ao governo. 



48 
 

 
 
 

          Já o grupo Ovimbundu que fala a língua Umbundu constitue o grupo que se 

adaptou melhor à presença do homem branco, permitindo não só sua penetração 

territorial como a miscigenação. Embora maioria entre a população do país, esse 

grupo não conseguiu garantir hegemonia política para liderar a independência, 

sendo seus integrantes membros majoritários do grupo de resistência UNITA(União 

Nacional para a Independência Total de Angola).  Eles foram temidos durante muito 

tempo pelos vizinhos por causa das suas incursões com intuitos escravocratas. Eles 

também foram um dos grupos que mais resistiram à presença dos colonos. Esses 

agricultores que por algum tempo se transformaram em caravaneiros, raramente se 

sentiam tentados a rejeitar os moldes europeus e, por esse fato, foram 

frequentemente usados para colaborar com os portugueses (PÉLISSIER,1986). 

          O grupo étnico Bakongo foi o primeiro a ter contato com os europeus. Para 

Menezes (2000, p.104) eles são os “guardiões das tradições culturais dos bantu, por 

ocuparem o centro da região onde outrora foi o reino do Congo”. As tradições 

culturais dos Bakongos, assim como nos demais grupos, servem para criar um 

intenso vínculo grupal, vigorando a crença de que os territórios onde habitam são 

protegidos e pertencem aos ancestrais. Os vivos usufruem da terra por direito de 

descendência, sendo importante a linha materna (Ibid.). São Bakongos os 

integrantes da pioneira FNLA (Frente Nacional para a Libertação de Angola), grupo 

que iniciou o movimento de resistência para a libertação de Angola. 

          O grupo Nganguela apesar de possuir língua própria, tem muita afinidade com 

os membros do grupo Lunda TchoKué. De acordo com Serrano (1988) os 

Nganguelas não estabeleceram relações intensas com os portugueses.  

          Os Ambós, são fundamentalmente criadores de gado, comerciantes e 

guerreiros. Suas guerras tinham o objetivo de perpetuar a aristocracia feudal e 

manter a tribo unida. Lutaram contra o domínio colonial português, tornando-se um 

grande problema para o colonizador, até por volta do ano de 1916, quando foram 

derrotados. Dividem-se em clãs totêmicos; animais ou plantas são escolhidos como 

totens e sua carne ou frutos são proibidos de serem comidos. No início do século 

XX, totens como o boi, o cão, o leão, a hiena, eram típicos dos povos ambós 

(PÉLISSIER, op.cit.). 
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          O grupo Herero, era formado por etnias nômades e seminômades que não se 

sujeitavam à escravidão colonial, seu território não despertou o interesse dos 

portugueses devido a sua pobreza hidrográfica.Viviam basicamente da caça, coleta 

de frutos silvestres e atividades de pastoreio (SERRANO, 1988).  

          Os Lunda-Tchokués estão localizados na zona leste do país e dedicam-se à 

manipulação de metais, à caça e à agricultura. Assim como as várias tribos de 

Angola, os Lundas possuem ricas tradições orais. A chegada desse grupo étnico é 

datado do século XVIII e caracterizada por diversas movimentações. Os Lunda-

Tchokue abandonaram a região de Katanga, no século XVIII, atravessaram o rio 

Kassai e se instalaram na região da Lunda, no noroeste de Angola, de onde mais 

tarde voltaram a emigrar, principalmente para o sul, abrindo uma fenda no grupo 

Nganguela (PÉLISSIER, 1986). 

          Os Nhanecas-Humbes localizam-se na parte sul do país, dedicam-se a 

pecuária, porém possuem traços culturais ligados a tradição hamítica, do Leste 

Africano, que os levam a adorar o boi sagrado e a manter o gado como sinal de 

poder. O cultivo do solo é praticado pelas mulheres. Suas riquezas eram a cera e o 

marfim. Não tiveram participação político-militar ativa na luta contra outros grupos 

étnicos, como desejada pelos portugueses. Em 1760, foram atacados e derrotados 

pelos portugueses, porém, não conseguiram instalar o comércio de imediato (NETO, 

T; 2005).  

          Os Xindongas, estão localizados na parte sudoeste do país, nas proximidades 

do rio Cuando e Cubango. No século XIX, as migrações de Angola praticamente 

tiveram seu término com o último grupo Xindongas (Makokolos). Vindos da Africa do 

Sul, os Makokolos se instalaram inicialmente no Alto-Zambeze, alguns deles 

acabaram por se instalar no sudoeste de Angola, entre os supra citados 

(PÉLISSIER, op.cit.). 

          Estes grupos citados anteriormente são caracterizados como os principais 

grupos étnicos existentes devido a sua importância numérica. Numa estrutura étnica 

tão ampla e definida como esta e que remonta a um passado distante, é possível 

que diferenças de hábitos, culturas e ritos religiosos, dentre outras, acarretem 
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consequências econômicas e políticas e disputa pelo poder regional entre os 

diferentes grupos17.  

          Assim, a sociedade africana vem resistindo tenazmente às diferenças de 

hábitos entre os seus diversos grupos, e também ao proselitismo das várias formas 

de cristianismo como é o caso de Angola. Somado o desconforto do não respeito a 

sua crença, ressalto ainda o tratamento discriminatório e até mesmo as 

perseguições a que foram submetidas pelas administrações coloniais e pelos 

governos que as identificavam como fatores de atraso.  

          Se esses grupos perderam força nas grandes cidades, eles continuam, porém, 

vigorosos nas aldeias. E há pessoas que, frequentando a igreja, não deixam de 

fazer sacrifícios nos altares tradicionais. Além disso, tanto o cristianismo quanto o 

islamismo apresentam-se, muitas vezes africanizados, pois convivem 

cotidianamente com as demais religiões, fato ocorrido em Angola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
17

 A configuração étnica aqui apresentada será relevante para compreender as dificuldades de 
Angola para consolidar-se como Estado Nacional. Atualmente os grupos étnicos e políticos tentam ter 
boas relações, devido ao medo da deflagração de mais uma guerra civil que aumentaria ainda mais 
os graves problemas sociais existentes. Muitos angolanos não gostam de pronunciar essa palavra, 
preferem abrir mão de direitos em prol da paz. 
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CAPÍTULO II  

                                  Durante  toda  a  minha vida  me dediquei à luta 

                   do   povo  africano.  Lutei  contra  a  dominação  

                   branca   e   lutei   contra   a   dominação  negra.  

              Saudei   o   ideal   de    uma   sociedade   livre  e 

                  democrática     na     qual    todas   as   pessoas  

         pudessem   conviver    em   harmonia   e    com 

             oportunidades   iguais. É  um  ideal para o qual  

             espero   viver   e   poder  realizar.  Mas,  se   for 

         necessário é um ideal pelo qual estou pronto a  

                               morrer. 

                                                                                                            Nelson Mandela 

 

A relação conflituosa entre colonos e colonizados 

 

2.1  Os primeiros contatos com o povo africano 

          Com a ambição de conhecer e descobrir mundos desconhecidos e mares 

nunca navegados, que o príncipe Dom Henrique,  navegador, homem de negócios e 

cristão, concebeu e levou um plano expansionista, pretendendo, além de riquezas, 

erradicar o Islã, tal como podemos identificar no texto de Manuel Nunes Gabriel: 

A lembrança dos vexames recebidos da  parte dos mouros 
[mulçumanos] enquanto dominaram em Portugal, o perigo que eles 
continuavam a constituir para o país, partindo dos portos do norte de 
África, o desejo e quase necessidade de expansão além-mar-uma 
vez que o território português era constituído por uma pequena faixa 
marítima a ocidente da península, levaram os portugueses a 
encontrar a sua verdadeira vocação na vida marítima. A ambição das 
riquezas e o desejo de aumentar, pelo comércio marítimo, os parcos 
recursos nacionais influíram, também, poderosamente, neste destino. 
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[...] Mas um outro motivo mais elevado se sobrepunha, no âmbito dos 
reis e , sobretudo, do Infante D. Henrique, a todos os outros: o desejo 
de dilatar a fé cristã e defender a Europa do novo perigo do 
islamismo, sobretudo desde que, em 1453, os turcos se haviam 
apoderado de Constantinopla  e procuravam progredir para o 
ocidente, ameaçando seriamente a cristandade(1978, p.42). 

 

          Assim, em 1482, de Portugal sai uma pequena expedição sob o comando de 

Diogo Cão, navegador português que esteve na região sob o reinado de D.João II, 

que além do propósito de continuar a exploração da costa africana, tinha também a 

missão de estabelecer relações com os seus habitantes, para o que conduzia a 

bordo artigos de permuta e presentes para os potentados das regiões a visitar. 

Chegam ao Zaire em 1482, evento narrado por Ki-Zerbo (1990, p.233) da seguinte 

maneira: 

Ora aconteceu que, em 1482 o navegador português Diogo Cão, que 
contornava a costa africana, observou certa manhã, que a água do 
mar se tornava turva e trazia ervas e restos vegetais. Não tardou a 
compreender que estava perto da embocadura de um rio muito 
caudaloso. Subiu um pouco a corrente e mandou levantar um padrão 
na margem sul desse rio, ao qual chamou rio do padrão. 

 

          O primeiro padrão português foi colocado na foz do Zaire, na primeira viagem 

do descobrimento de Angola, “por este motivo ficou sendo chamado de Rio do 

Padrão, e era também conhecido como São Jorge, tendo o seu nome substituído 

nos últimos tempos pelo nome do Congo”. O segundo padrão colocou-se no “Cabo 

de Santa Maria, também conhecido como cabo do Lobo, e que fica  

aproximadamente a sete graus ao sul do primeiro, e posteriormente passou a ser 

conhecido como Santo Agostinho” (SANTOS, 1967, pp.17-18). 

          Nesse primeiro contato, o navegador Diogo Cão conheceu o reino do Congo 

que se estendia do rio Ogué (atual Gabão), ao norte, até o rio Cuanza, ao sul 

(aproximadamente na metade do litoral angolano atual), aprofundando-se até quase 

o meio do continente africano. Essa região é aproximadamente aquela onde 

predominam ainda hoje os grupos kimbundus e bakongos, que estão entre os quatro 

maiores grupos de Angola. 
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          A sociedade do reino do Congo dividia-se em classes, lideradas pelo mani 

(rei), que conquistava o poder pelo seu desempenho guerreiro. Os escravos 

(capturados de tribos inimigas) eram a base inferior dos estamentos sociais e os 

territórios do reino eram em número de seis:  

Mpemba, no Centro, onde habitava o mani e onde ficava  a capital do 
reino, Mbanza-Congo (nome atual da capital da província do 
Noroeste angolano, chamada Zaire, situada onde antes ficava esse 
território); Soyo, onde ficava um centro comercial chamado Mbanza 
Mpinda (atualmente uma região de grande produção petrolífera e 
porto junto ao rio Congo); Mbamba, o território mais próspero onde 
hoje fica a cidade de Luanda; Nsundi, no Sudoeste; Mbata, 
relativamente autônoma, no Leste; e Mpanzu, também no Leste e 
que não era tributário do mani. Desde cedo, os portugueses se 
beneficiaram das diferenças tribais para conquistar o apoio do mani, 
ajudando-os nas guerras, reforçando a sua posição de domínio e 
obtendo um precioso bem para a colonização de suas terras na 
América e, posteriormente, para comercialização com outras 
colônias: a mão-de-obra escrava (MENEZES, 2000, p.107). 

 

          A diretriz portuguesa para seus navegadores era estabelecer acordos com os 

soberanos das terras onde aportavam, numa relação aproximada àquela praticada 

pelos Estados europeus com os soberanos da Índia e do Oriente, visando  possíveis 

trocas comerciais, já que o comércio de especiarias era a tônica do capitalismo 

comercial de então.  

          Logo os portugueses perceberam que a relação com esses territórios poderia 

ir muito além de simples trocas comerciais, podendo mesmo dominá-los para 

exploração presente e futura. Essa ideia portuguesa cristã, de converter os pagãos à 

crença católica, era motivada pelos: 

Ensinamentos escolástico em vigor, oriundo da época das Cruzadas, 
determinava que a primeira missão dos navegadores era a 
evangelização dos povos não crentes. Muitas expedições, para obter 
o apoio da coroa, da Igreja e de certos financiadores, tinham por 
justificativa não objetivos econômicos e comerciais, mas a conversão 
de pagãos habitantes da terra do oriente (MENEZES, op.cit.). 

  

         Na segunda expedição em 1483, já se confirmava a ideia traçada 

anteriomente, de acordo com Ki-Zerbo: 
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Diogo Cão leva consigo missionários e negros da Guiné, a quem 
mandou descer perto do rio como intérpretes. A força de gestos, 
acabou-se por compreender que, não muito longe, para o interior, 
existia um rei poderoso. Foi, portanto, mandada uma delegação 
naquela direção, sem qualquer receio, pois os autóctones nem 
estavam amentrodatos nem eram hostis. Simplemente mostravam 
sinais de grande doçura e amizade(1990, p.234). 

 

          Levando consigo presentes do monarca português ao rei do Congo, esse 

agrado tinha como objetivo facilitar as navegações marítimas portuguesas pela 

região e encontrar uma rota que o conduzisse ao oriente-Índia, China e Japão. 

Diogo Cão deixou alguns portugueses entre os negros e trouxe consigo “quatro  

autóctones, convencendo o Rei do Zaire, apesar da dificuldade com a língua que 

regressaria com seus hóspedes, e estava dando a oportunidade de conhecerem 

novas terras, a civilização européia e os costumes portugueses” (SANTOS, 1967, 

p.18). 

          Devido ao domínio do reino do Congo abranger toda a região, o primeiro 

passo de Portugal, para alcançar seu propósito de conquistas, foi selar uma aliança 

com ele. Assim, Diogo Cão “levou consigo na sua terceira viagem os quatro negros 

que trouxera”(CARDOSO, 1987, p.53), demonstrando sua fidelidade ao acordo de 

devolvê-los, trazendo uma mensagem harmoniosa e alguns presentes para celebrar 

o vínculo de amizade. Depois desse contato, o reino começou a ficar profundamente 

marcado pela cultura cristã, até porque “o próprio rei mais tarde se deixou batizar 

livremente, adotando o culto cristão, trocar os seus nomes e a vestirem-se como 

portugueses” (CRUZ, 2008, p.29).  

          Diogo Cão tinha como missão achar a passagem para o oriente, passando 

pelo ocêano Índico, “mas ao explorar a costa, pode perceber que a terra continuava 

mais ao sul, sofrendo assim uma grande decepção, pois, acreditava que tinha 

encontrado esta passagem na primeira vez que esteve nessas terras” (NETO, M; 

2005, p.12). Teve que assumir seu erro perante o rei D.João II que estava feliz e 

agradecido por achar que tinha descoberto a passagem para a costa oriental.  
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          O rei do Congo aproveitou o regresso de Diogo Cão para “agradecer ao rei de 

Portugal os presentes  que lhe enviara, e consequentemente, retribuir também com 

os seus, os quais consistiam de tecidos de palma, alguns braceletes de pratas e  

marfim”(SANTOS, 1967, p.20). Esses presentes provavelmente excitaram a 

imaginação dos portugueses  e confirmaram ulteriormente sua crença de que metais 

preciosos abundavam o reino no Ndongo que foi apreciado pelo rei D.João II. 

          Dava-se início a uma aliança política de favores, o rei do Congo enviava 

alguns negros para serem educados, sendo um deles chamado de “Caçuta que foi 

batizado e trocou seu nome por João, em homenagem ao rei”. Também foi solicitado 

ao monarca português que enviasse “sacerdotes, artistas mecânicos, agricultores e 

mulheres brancas, animais domésticos e alfaias agrícolas”. A ideia dos congolenses 

era de aprender com os portugueses como se “exploravam as terras da mesma 

forma que se fazia em Portugal, adotando assim, alguns costumes europeus”, o 

pedido foi aceito no futuro pela liderança portuguesa em troca da exploração da área 

Africana que era seu principal objetivo, pois tinha como meta se beneficiar 

financeiramente (Ibid.). 

          No dia 19 de Dezembro de 1490, o rei D.João II envia para Ambasse capital 

do reino do Congo “uma pequena armada composta de três navios liderado por 

Gonçalo de Sousa”, para solidificar ainda mais as suas relações de amizade com o 

lider local. Tinha como objetivo “levar consigo as reinvindicações feitas 

anteriormente por intermédio de Diogo Cão”, recomeçando as trocas de favores 

entre os reinos (HISTÓRIA DE ANGOLA, 1965, p.10). 

          A esquadra chegou no seu destino em 29 de Março de 1491, onde Rui de 

Sousa, homem experimentado em negociações diplomáticas, entregou os presentes 

do rei de Portugal e conseguiu estabelecer um clima de amizade. A união ficou mais 

evidente quando “ajudou o rei do Congo a submeter alguns sobas que se tinham 

sublevado, tomando parte a favor do lider congolês, assim a sua força começara a 

ser evidente através da autoridade com o aval do potentado local” (SANTOS, op.cit., 

p.23).  
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          Mesmo com a morte de D.João II, a união dos reinos não ficou abalada, pois, 

D. Manue,l que o sucedeu no trono, continuou a aliança entre os dois reinos, 

enviando ao reino do Congo um regimento liderado pelo feitor Simão da Silveira em 

1512 com o objetivo de dar “satisfação ao pedido do rei, que desejava estabelecer 

no seu país um sistema administrativo e judicial semelhante ao que vigorava em 

Portugal” ”(SANTOS, 1967, p.25)  

          Com a morte de Simão da Silveira, o letrado Álvaro Lopes foi elevado a 

categoria de feitor e o substituiu, pois  tinha habilidade para se comunicar com os 

nativos, o que gerou simpatia facilitando o aumento da sua liderança. Durante a 

guerra que o rei do Congo teve de sustentar contra o povo Ambundo, que fazia parte 

dos seus vassalos, “Álvaro Lopes substituiu o rei no governo, exercendo o seus 

poderes com geral aprovação, e isso demonstraria quanto os portugueses eram 

queridos naquelas regiões”( Ibid., p.27).  

          Esse ato de solidariedade portuguesa selava cada vez mais a união entre os 

dois países, sendo que Portugal já aferira algum proveito do Congo, mas 

percebendo que a aliança não estava dando dividendos rentáveis, como metais 

preciosos, em 1520 o rei D.Manuel ordenou a dois antigos residentes no Congo, 

Manuel Pacheco e Balthazar de Castro, que “visitassem o Rei de Angola, com as 

instruções de procurar a corte do monarca africano e explorar as possibilidades 

missionárias e comerciais da região. Era uma possibilidade de chegar mais perto 

para a exploração daquilo que seria seu principal alvo” (GLASGOW, 1982, p. 23).  

          As instruções específicas do rei de Portugal eram: 

Averiguar se o Rei de Angola deseja realmente ser cristianizado tal 
como foi feito no Congo. Foi-nos dito que o Rei realmente deseja e 
que os mensageiros enviados pelo Rei exprimiram essas ideias. 
Juntamente com isso, fomos informados que no reino de Angola 
poderão ser encontradas algumas minas de prata. Devereis tentar 
encontrá-las, e também procurar saber se há outros metais. Deus 
antes e acima de tudo, mas tenhais em mente também o ouro (Ibid.). 

 

          O rei de Portugal queria metais preciosos, tanto quanto a Espanha que já 

estava explorando minas americanas. Foi com visível entusiasmo que os 
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portugueses se prepararam para empreender essa viagem, e a melhor forma de 

aproximação seria através dos missionários, o melhor argumento para iniciar a 

suposta aliança com o reino angolano.           

          No entanto, a missão malogrou, Manuel Pacheco voltou para Lisboa com uma 

pequena carga de escravos, marfim e prata, e seu compatriota, Balthazar de Castro, 

fora capturado e aprisionado pelos Mbundos. Castro escreveu ao Rei de Portugal 

João III, relatando como foi sua libertação: 

O Rei do Congo me libertou da prisão e me ajudou a escapar do 
poderio do Rei de Angola. Cheguei a Mbanzakongo em fins de 
setembro de 1526. O Rei Afonso me forneceu os trajes de que 
necessitava porque eu não possuía mais nenhum. Ele enviara um 
homem a Angola para me libertar e também um sacerdote para o rei, 
para batizar seu povo. Todavia, o mensageiro não foi bem sucedido 
em sua missão e regressou a Mbanzakongo (GLASGOW, 1982, 
p.24).  

 

          Entrementes, os portugueses passaram a ter problemas de abastecimento 

com o Congo no que diz respeito “as peças das Índias, como eram chamados os 

jovens (menos de 20 anos) e considerados escravos de primeira”. O Congo não 

queria ou não podia fornecer o contigente necessário de força humana de trabalho 

numa época em que estava se desenvolvendo um mercado muito rentável nas 

Américas, o mercado de escravos (Ibid.).  

          A escravatura é uma prática que tem quase a idade do homem, e na África o 

fato não era desconhecido, no entanto, acredito ser importante salientar que nem 

todas as tribos africanas tinham essa prática de vender os derrotados de guerra ou 

parte deles como escravos. Podemos constatar essa afirmação de acordo com Ki-

Zerbo: 

[...] A escravatura estava em uso em África e distinguiam-se, no 
conjunto, os escravos domésticos e os escravos de guerra, que 
acabavam por ser ir juntar à primeira categoria ao fim de algum 
tempo. A verdade é que nas regiões de África em que a evolução 
econômica estava avançada, [...] a escravatura tomara um caráter de 
acentuada exploração. [...] este caso era uma exceção muito 
localizada no tempo e no espaço. Em geral, em África, o escravo era 
muito rapidamente integrado na família. No Congo a situação da 
escravatura parecia tolerável, sendo que um escravo honesto e muito 
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considerado podia substituir um chefe na ausência dele. Era interdito 
fazer qualquer alusão à situação anterior de um escravo libertado. 
Portanto, o escravo tinha direitos cívicos e, mais ainda, direitos de 
propriedade, porque existiam múltiplos processos para alcançar a 
liberdade, alguns dos quais dependiam da iniciativa do próprio 
escravo. [...]. O pai chama o escravo pelo vocábulo nvan (filho). E a 
ambiguidade é tal que para disignar com precisão um verdadeiro filho 
se emprega a expressão: filho de ventre. [...].O escravo conguês é 
um elemento acrescentado à família. É um membro postiço. Um filho 
artificial, se posso dizer assim.[...].Havia mesmo tribos em que a 
escravatura era desconhecida [...](1990, pp.265-266).          

 

          Em 1521, Henrique, filho do rei do Congo Nzinga Nkuvu, educado em Portugal 

e elevado ao episcopado, retorna ao reino de seu pai, começa a surgir outro 

potentado local. Ao Sul do reino do Congo, existiam dois outros, o de Ndongo e o 

Matamba que faziam parte de seus reinos como vassalos. No entanto, “esses dois 

reinos se unem ao reino de Angola em 1556, e juntos quebram o vínculo com o do 

Congo que teve ajuda de portugueses para por fim à tentativa sem sucesso de 

conter a rebelião e, consequentemente, a liberdade de seus vassalos”(SANTOS, 

1967, p.20).  

          O contato de Portugal com o reino de Angola voltaria a ser restabelecido em 

1556, pois com a união dos reinos que se uniram a Angola, o seu comércio ficara 

mais forte e atraente para negociar com outros povos.           

          No final do século XVI, entretanto, os portugueses foram praticamente 

expulsos do Congo, graças a reviravoltas que colocaram no poder soberanos locais 

pouco simpáticos aos conquistadores. Somente dois séculos depois, o reino do 

Congo entraria em decadência, sendo conquistado pelos europeus e suas terras 

divididas entre Bélgica e França. 

 

2.2 A aliança como pretexto de exploração de Angola   

          Sabendo do grande auxílio econômico que poderia receber com Portugal, o 

reino de Angola se apressou em solicitar ao rei Português D.João III uma aliança 

para estreitar as relações de amizade, como fazia com o reino do Congo. A região 
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angolana tinha muito atrativo para estrangeiros, por ser muito fértil e populosa, e 

também por  produzir aguardente, azeite de dendê e frutas, assim como materias de 

construção para casas e estabelecimentos fortificados.  

          Os numerosos rios, como o Cuanza, facilitavam o acesso ao interior para as 

trocas de tecidos e outras quinquilharias. Portugal tinha esses dados devido ao reino 

do Congo ter como vassalo o reino de Ndongo, antes de se unir com o reino de 

Angola. 

          Assim, esse mercado precisava rapidamente ser explorado por Portugal, que 

tomaria a dianteira no processo de evangelização, colonização e posteriormente 

exploração. Mas com a morte do rei em 1557, apenas em 1559 a rainha viúva D. 

Catarina enviou para Angola, “Paulo Dias de Novais que veio a ser, posteriormente, 

o primeiro governador. Portugal enviou algumas esquadras em 03 de Maio de 1560 

com missionários jesuítas para darem início a evangelização do país”(SANTOS, 

1967, p.32). 

          No decorrer dos tempos, mudanças ocorreram principalmente no 

comportamento dos chefes africanos mais esclarecidos, como “fruto de tal aliança, 

os produtos manufaturados na Europa aumentaram a produção e a diversidade dos 

produzidos localmente”. Por outro lado, os colonialistas realizavam atividades 

comerciais relativas a armas e a bebidas alcoólicas provenientes de Lisboa, 

“entretanto, o que mais lhes interessou, por tocar diretamente as suas vidas, foi o 

incremento das guerras internas, que se seguiram como resultado da presença 

desses portugueses e com as suas atividades ligadas ao tráfico de armas” (NETO, 

M; 2005, p. 13). 

          Os portugueses, além das mercadorias que trocavam pelos escravos com os 

reis locais, ainda tinham a pretensão de ocupar os territórios dos nativos, para o que 

tiveram de usar a religião como meio de penetração cultural. Foi nesse entrementes 

que “o Rei Nzinga deixou-se batizar e passou a chamar-se D.João I também por sua 

própria conveniência, pois ele queria, através da religião católica, conter as rebeliões 

populares em seu reino, provocadas por sua cooperação com os portugueses na 



60 
 

 
 
 

venda de escravos” (NETO, M;2005, p.14). Isso mostra que a invasão não foi 

recebida com passividade, pelo contrário, desde cedo ocorreram varias resistências. 

          A relação econômica e social entre Portugal e Congo estavam bem 

estabelecidas e resultaram em algumas construções, como uma catedral e edifícios 

menores, entre eles e o palácio real. As visitas entre os países se tornaram prática 

comum. Em um desses retornos ao reino, trouxe consigo o embaixador do reino do 

Congo, D.Pedro Manicongo que retornou em 1493, na companhia de João Soares. 

Depois de algum tempo de catequização, os reis do Congo, seus familiares e alguns 

dos seus vassalos receberiam batismo, sendo atribuído ao rei e a rainha do Congo 

os nomes de “João e Leonor, nomes dos soberanos de Portugal”. Devido à 

cristianização do reino do Congo, e, consequentemente, a adoção de nomes 

cristãos, o próximo rei do Congo recebeu o nome do “D. Afonso em 1506 e governou 

durante trinta e cinco anos” (SANTOS, 1967, p.24). Mas o clima de 

descontentamento aumentava devido às intromissões abusivas dos missionários e 

dos traficantes portugueses nos assuntos internos da vida dos povos. 

          Os descontentamentos contra D. João I gerou crises permanentes nos reinos 

africanos, instalando-se o caos que acabou por conduzir ao enfraquecimento e a 

própria destruição desses reinos. Nessas condições, e usando a máxima dividir para 

melhor reinar, incrementou-se a guerra de captura de escravos e o abate de 

elefantes para a obtenção de marfim, e tendo início a tenebrosa escalada de 

brutalidade opressora dos portugueses contra os angolanos, algo que iria se 

estender até o século XX. 

          Nas colônias, a verdade se mostrava muito clara devido aos conflitos gerados, 

mas a metrópole preferia sufocar qualquer conflito externo. Seu objetivo era a 

exploração. Para isso tinham que calar as vozes dos nativos que se posicionavam e 

não aceitavam o sistema escravista, os costumes e a religião portuguesa. 

          De acordo com Haydu (2010, p.42) desde o momento da instalação da 

colônia: 

foram constantes os mandos, desmandos e mesmos assassinatos 
cometidos em nome da civilização e da religião. Comunidades foram 
dizimadas, escravizadas, tratadas em condições que fogem ao 
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mínino da dignidade humana, e, depois, transformadas e utilizadas 
como mão-de-obra barata.  

 

          Todo esse aparato utilizado pelos portugueses não intimidou os povos nativos 

que lutavam com vários meios contra a presença e as ações dos estrangeiros. No 

entanto, Portugal, em nome da ideia de evangelização ou aventura espiritual, 

massacrou homens em seus próprios territórios, sufocando cada vez mais a vida dos 

nativos que não aceitavam o trabalho forçado.  

          Em 1575, inicia-se a construção da primeira fortaleza, denominada “São 

Miguel”, em cujos arredores foi fundada Luanda (CRUZ, 2008, p.31). Nesse mesmo 

período, teve início a guerra contra os “estados do ciclo do Kwanza” 18, (ANDRÉ, A; 

2004, p.22). Foi nessa ocasião que apareceu a colônia de Angola, resultado da 

conquista dos portugueses e do desenvolvimento econômico e social que deram ao 

território. 

          Portugal para alcançar objetivo na questão de explorar, aplicava a violência 

para garantir a expropriação do produto das áreas colonizadas e a manipulação dos 

interesses locais visando os seus interesses próprios.  

          Assim, a colônia foi se desenvolvendo e se alimentando das guerras que fazia 

aos Estados do interior. Dentro da colônia, formava-se uma “sociedade distinta das 

anteriores na África que viviam sob um modo de produção não capitalista”, diferente 

da sociedade colonial que passou a viver sob a égide do capital (NETO, M; 2005 

p.15). 

          Desse período até a independência do que hoje é o território de Angola, 

conviveram, portanto, duas sociedades diferentes e antagônicas: a sociedade 

colonial que experimentava um modo de produção mais avançado, sendo 

supervisionado por especialistas portugueses, a fim de aumentar a produtividade 

apoiando-se nos países capitalistas do resto do mundo e as sociedades tradicionais, 

que tinham apenas umas às outras para se ajudarem.           

                                                         
18 Conglomerado de estados (reinos) angolanos organizados antes da era colonial, por regiões de 

predominância étnica. 
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          As relações entre a sociedade colonial e a sociedade tradicional eram de 

comércio e de guerra. A sociedade colonial tradicional explorava a economia não 

capitalista, mas pouco a pouco foram aparecendo elementos intermediários como os 

pombeiros, que eram responsáveis por caçar os negros no mato. 

          Esse domínio dava-se paulatinamente, os Estados africanos iam entrando na 

zona colonial e eram obrigados a abrir-se à economia capitalista. A sociedade 

colonial aumentava à custa das sociedades tradicionais. A primeira povoação 

formada na colônia de Angola foi Luanda, com os seus “400 soldados e 100 famílias 

de colonos. Alguns anos depois, com o desenvolvimento da colonização, Luanda 

recebeu foros de cidade em 1605. Em 1621, a cidade de Luanda tinha cerca 400 

famílias européias e um número muito maior de africanos” (HISTÓRIA DE ANGOLA, 

1965, p.04).  

          A maioria dos portugueses que povoavam a colônia eram desterrados, pois 

Portugal precisava ocupar as terras que conquistava com muitos portugueses, para 

que esses andassem pelos matos a fazer o comércio, estando permanentemente 

preparados para guerrear, sempre que preciso. Mas, além disso, Portugal precisava 

também fazer sair das suas terras, na Europa, os ladrões, salteadores, 

desempregados e aventureiros de todo tipo.  

          Essa espécie de homens formava uma classe que vivia miseravelmente em 

Portugal, quer dizer, eram indivíduos que, reduzidos à miséria, se desabituaram de 

trabalhar. A colônia foi, então, fundamentalmente composta por “prostitutas, ladrões 

e jogadores de batota – assim chamados os viciados em jogos de cartas” (NETO, M; 

2005, p.16). 

          Então, para se livrar dessa franja da sociedade e, ao mesmo tempo, para 

povoar a colônia de Angola, o Rei de Portugal foi mandando para lá esses homens e 

mulheres que eram tão desgraçados quanto malandros. Por isso, as povoações que 

se foram criando chamavam-se “presídios, onde os desterrados viviam um regime 

semelhante ao da liberdade condicional, ou seja, lá viviam, embora pudessem 

ausentar-se todos os dias”. Nas suas saídas, ou trabalhavam para o presídio, ou 

faziam o seu comércio, também tinham a possibilidade de guerrear como soldados. 
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Grande parte dos soldados que lutaram contra os Estados do interior eram 

desterrados, homens capazes de fazer grandes crueldades, pois eram pessoas sem 

escrúpulos (NETO, M; 2005, p.16).  

          Devido ao caráter das pessoas enviadas para colonizar, a ganância de 

adquirir lucro e ao mesmo tempo sobreviver nessa nova terra era necessário 

aumentar a violência colonial, que tinha por objetivo não apenas controlar os nativos, 

mas também era preciso desumanizá-los. Nada será poupado para liquidar suas 

tradições, para substituir suas línguas pela da colônia, substituir sua cultura não 

dando nada em troca, e isso era conquistado transformando-os em brutos pela 

fadiga do trabalho escravo.  

          De acordo com Frantz Fanon (2005, p.32) a Argélia passou por semelhante 

experiência na colonização francesa. Ele relata as crueldades com riquezas de 

detalhes que nos remetem ao mesmo caso sofrido em Angola por Portugal: 

Com os nativos desnutridos, doentes, se resistirem ainda, o medo 
terminará o trabalho: apontam-se fuzis para o camponês; vêm civis 
que se instalam na sua terra e o obrigam com o chicote a cultivá-la 
para eles. Se ele resiste, os soldados atiram, é um homem morto; se 
ele cede, degrada-se, não é mais um homem; a vergonha e o temor 
vão fissurar o seu caráter, desintegrar a sua pessoa.   

 

         Além do processo cruel da escravatura, os angolanos também sofreram com o 

tráfico de escravos em grande escala que teve início com os portugueses no final do 

século XVI, quando na América começaram os esforços dos jesuítas no sentido de 

protegerem os índios contra a escravatura exercida pelos colonos, que, vendo-se 

assim privados de mão de obra para os engenhos, recorriam aos negros da costa 

ocidental africana. 

         De acordo com Ki-Zerbo (1990, pp.267-268), o fato ocorreu da seguinte 

maneira: 

[...] A América tornara-se um domínio espanhol. As brilhantes 
civilizações inca e asteca haviam sido selvaticamente decapitadas 
nos altos planaltos, enquanto nas planícies do litoral as populações 
menos evoluídas eram reduzidas à servidão para o trabalho das 
plantações. A mortalidade era pavorosa entre elas. É nesse 
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momento que o missionário Las Casas vai defender a causa dessa 
gente na Europa, propondo em primeiro lugar que aumentasse o 
número de colonos espanhóis. Depois, como lhe propusessem que 
os índios fossem substituídos por pretos, mais robustos, dóceis e 
aclimatados às regiões tropicais. Ele aceitou como um mal menor 
[...]. Seria errado, no entanto, ver em Las Casas o homem que pôs 
em marcha a máquina infernal do tráfico de escravos. Eram tais as 
condições econômicas que a cupidez humana tardou a estabelecer 
uma ligação entre as vastíssimas necessidades de mão de obra 
barata a oeste do oceano e o viveiro, não menos vastíssimos, dos 
povos africanos, impotentes perantes as armas de fogo dos 
negreiros europeus. E foi a grande travessia para o sorvedouro sem 
fundo do mercado americano. 

 

          Desde então, Angola passou à dependência do Brasil através da sua mão de 

obra escrava, e suas atividades econômicas, cada vez mais sufocadas pelo tráfico, 

eram abandonadas por serem menos lucrativas, valorizando ainda mais a caça aos 

escravos, reduzindo-os a pura mercadoria, sendo esse o processo mais rápido e 

seguro de fazer fortunas. 

          Com a ganância cada vez mais crescente e descontrolada dos negociantes 

europeus e africanos, o tráfico crescia cada vez mais e em grande escala. Essa 

prática instalava de forma crônica as guerras inter-étnicas, fazendo eclodir o caos, 

os desmandos, as vinganças, ódios desenfreados e desordens sociais.  

          Os líderes dos grupos angolanos no intuito de dominar e sufocar seus rivais 

usavam a associação que tinham com os portugueses para consolidar suas 

conquistas, entretanto, não percebiam que a força portuguesa era o principal órgão 

centralizador no seu território, que se aproveitava dessa fragmentação para capturar 

as diferentes sociedades nativas que habitavam as terras que hoje formam a 

República de Angola, subordinando-as aos interesses econômicos e políticos 

metropolitanos pelo uso da força.  

          O objetivo de Portugal nessa fase era tentar destruir as identidades étnicas a 

favor da construção de um Estado Único, segundo a imposição e as características 

da metrópole. Albert Kasanda (2002) aborda esse feito das metrópoles quererem 

fazer um Estado Único em vários países na África, não levando em consideração as 

tradições e hábitos de cada grupo. Com a alegação de que encontraram um Estado 
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sem Nação e Nação sem Estado, argumentava que estaria fazendo o bem a esses 

povos se unissem os grupos com uma tradição e hábitos que seja agora voltada 

para todos.  

          A história mostra que a intenção sempre foi ao contrário, era sempre querer 

fazer com que ignorassem as suas tradições e hábitos em prol de uma tradição 

imposta pela metrópole, pois, considerava a sua superior ao dos nativos. Esse 

processo estava cada vez mais evidente, pois, os grupos dominados menos se 

entendiam, consequentemente, começaram também a se degladiar entre si.  

          Essa constatação é evidenciada por Ki-Zerbo (1990, p.282) que relata os 

violentos embates dos grupos étnicos entre si. 

Como mais escravos permitem comprar mais espingardas e mais 
espingardas permitem ter mais escravos, os príncipes do litoral eram 
colhidos numa engrenagem infernal, posta em marcha, por sua vez, 
pelo negreiro e que eles próprios alimentavam, transformando estes 
povos em animais ferozes. Só fazem guerra uns aos outros e só 
destroem reciprocamente para venderem os seus compatriotas a 
senhores bárbaros. Os próprios reis apenas vêem os seus súbditos 
como uma mercadoria que lhes pode servir para alcançarem o que 
os seus caprichos desejam.    

 

          A colônia acusa com veemência os grupos que por ela foram exploradas e 

escravizadas de se destruírem socialmente e estarem em conflito permanente 

devido às suas divergências étnicas. Assim, a metrópole de alguma forma estaria 

contribuindo para que eles não se matassem mutuamente, mandando-os inclusive 

para outros países (traficados, é claro!!!).  

          No entanto, esse discurso colonial é totalmente desconstruído por Wolfgang 

Dopcke19 (1999) o qual afirma que a prática é uma forma de estimular a etnização a 

favor da guerra, e também e principalmente iniciar um processo de desconstrução 

da identidade dos grupos étnicos para dar início à construção da Identidade 

Nacional. Para isso era preciso criar uma nova nação, sendo necessário matar as 

                                                         
19

No artigo: A vida longa das linhas retas: cinco mitos sobre as fronteiras na África Negra, o professor 

Adjunto em História do Departamento de História da Universidade de Brasília, mostra 
detalhadamente o discurso da colônia para justificar a prática da sua violência.   
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tradições dos grupos étnicos, com intuito de frear o que eles chamavam de atraso 

social, e impondo gradativamente os moldes das tradições européias. 

          Esse processo foi consolidado pelo apoio das potências européias através das 

fronteiras em linhas retas traçadas a partir dos mapas na conferência de Berlim no 

ano de 1884 -1885, provocando uma verdadeira partilha e desestruturação social e 

moral no cotidiano dos povos africanos. Nessa conferência estabeleu-se o princípio 

do domínio efetivo como garantia para a posse das colônias, gerando assim, a 

conservação das pequenas áreas até, então, ocupadas, mas também a expansão 

marítima pelos territórios africanos.  De acordo com Munanga (1996, p.297) essas 

fronteiras dividiram vários povos, tendo como consequências:  

A fragmentação das suas formações culturais entre mais de um 
território colonial e unificando diversas culturas dentro de um território 
colonial. Nessa operação de desfazer e refazer, desestruturar e 
reestruturar, o colonizador explorou também as diferenças existentes 
entre os povos reunidos, atiçando rivalidades e oposições entre elas 
no espírito da política de dividir para dominar. Da manifestação das 
rivalidades e oposições assim atiçadas, nasceu o fenômeno batizado 
tribalismo, um conceito pobre, ideologicamente carregado e que vem 
desqualificar o rico conteúdo das identidades culturais ou étnicas.  

           

          De acordo com Fernado Braudel (1958), é impossível compreender e explicar 

as sociedades sem levar em conta a sua história, aceitando-se o princípio de uma 

evolução lenta, às vezes quase imperceptível, que depende também das suas 

relações com a biosfera, incompreensíveis sem o inventário e a análise dos 

sistemas mentais (incluindo o religioso), social e econômico. Lembramos que um 

mapa não é um território, existem fatores como a importância dos fatos existenciais 

que criam e organizam as tradições, e determinam formas de sociabilidade que são 

simplesmente violentadas pelas novas formas de demarcar as fronteiras de uma 

região, facilitando a conquista colonial, reforçando a dominação dos homens, não 

respeitando a herança deixada pelos seus ancestrais que é a terra e seus territórios. 

          Podemos observar no texto de Isabel Castro Henrique  que o principal objetivo 

das colônias era: 
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Transformar a terra africana (que integra, não o esquecemos, o 
espaço religioso ou sagrado), em simples território europeu, o que 
expulsa as forças religiosas africanas, operação indispensável á 
laicização da terra e que precede e autoriza a sua comercialização. 
[...]. O territória africano colonial é um todo delimitado por fronteiras 
políticas, podendo ser retalhável em fragmentos, as terras dos 
europeus, fazendas, plantações, quintais, hortas, jardins, terrenos de 
construção ou seja, unidades e propriedades privadas que podem 
ser trocadas, vendidas e que podem ser também representadas 
graficamente, introduzindo nas práticas africanas um elemento que 
dela estivera ausente: a representação cartográfica, o mapa, 
instrumento indispensável à organização, à gestão e à exploração do 
território colonizado(2003, pp. 4-5).  

 

          Nesse processo é esquecida a identidade do indivíduo, que é caracterizada 

pelo que o homem é ou que pretende ser devido a sua integração no seu grupo 

social, instalado no seu território, que é definido pela relação que sustenta com a 

história, e que se exprime “não só na presença dos espíritos dos antepassados, mas 

pela acumulação de sinais e de marcadores, uns criados pela natureza e 

reinterpretados pelos homens, os outros provindos do imaginário do indivíduo e da 

sua sociedade” (Ibid.).   

          Podemos definir a identidade de um homem pelo fato de pertencer a uma 

família, comunidade e nação. Esta aparente dependência do indivíduo e da família 

em relação às unidades superiores,  

não deve, contudo enganar-nos: é a soma das pequenas identidades 
que autoriza a construção global da identidade, a qual está 
historicamente ligada a um território. Portanto, expulsar os homens 
de um espaço, é condená-los a errar sem terra e sem território, 
corresponde a uma condenação à morte, quando mais não seja pela 
irrupção da anomia (Ibidem., p.6). 

 

          Desta forma, fica claro que a primeira fase de dominação colonial portuguesa, 

é construir o seu território e criar uma identidade nova (integradora de colono) que 

lhe permitam a concretização dos seus projetos coloniais, e isso só seria possível 

desmantelando as estruturas territoriais de Angola, dos seus usos simbólicos e 

sociais, para criar o território colonial angolano tendo como objetivo a formação de 

uma identidade angolana. 
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          Neste processo de mudança que vive o território angolano, que partiu da 

desigualdade colonial na imposição de padrões externos e na assimilação de 

valores da metrópole, causou a deculturação em termos de relação com os valores 

nacionais, perdendo-se no decorrer do tempo práticas culturais e línguas originais a 

partir da catequização e da imposição da língua portuguesa20.   

          Muitos elementos da cultura colonial já fazem parte do cotidiano angolano, no 

entanto, o ritual de morte que foi prática usada para arrefecer o sofrimento causado 

pela violência da escravidão, hoje é usado para dignificar a passagem do ente 

querido. Esse processo é feito através de grandes eventos fúnebres sociais, que 

vem sobrevivendo ao ocidentalismo e à globalização. É um elemento civilizatório 

que ainda une os grupos em prol do ideal de encontrar sua ancestralidade no outro 

mundo  e ao mesmo tempo é uma forma de honrar a memória em vida do seu ente-

querido perante o seu grupo social.21.  

          Portugal no século XVII verifica o fortalecimento de outras nações 

interessadas em explorar os territórios coloniais na África, surgindo concorrência 

entre metrópoles européias, principalmente a holandesa, inglesa e francesa. A ação 

das empresas coloniais, em um ambiente de concorrência internacional, poderia 

pressupor o fim ou a redução do domínio português sobre suas colônias. Fato que 

não ocorreu, pois as metrópoles criaram o “Pacto Colonial que criou um sistema de 

dependência na perspectiva do mercantilismo garantindo a reserva de navegação 

entre as colônias e o reino” (MOURÃO, 1982, p.41). 

          Mesmo com as disputas mercantilistas acirradas entre as metrópoles, Portugal 

tinha assegurado sua fatia nesse ambiente de exploração, e continuava exercendo o 

domínio sobre importantes colônias mantendo equilibrada a sua frágil economia, que 

seria agravada no próximo século. 

          A Inglaterra em 1651, no âmbito do Pacto Colonial, não permite que nenhuma 

mercadoria possa ser enviada para metrópole a não ser em navios ingleses. Essa 

determinação serviria inclusive para Portugal, parceiro e dependente econômico dos 

                                                         
20

 Hoje em Luanda, muitos jovens angolanos não conhecem a língua e muito menos a origem das 
tradições de seu grupo étnico.  
21

 Trataremos da questão da morte no V Capítulo desta tese. 
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britânicos, pois “vendia vinhos e comprava manufaturados”. A determinação originou 

o grande crescimento econômico no século XVIII, sendo o grande responsável pelo 

feito da expropriação dos recursos das colônias, fundamental para a acumulação de 

capital que levaria essa nação a um grande crescimento industrial (MENEZES, 

2000, pp.118-119).  

          Portugal, ao contrário, tinha sua economia lentamente estagnada, 

empobrecida e pouco produtiva, vinculando-se, como dependente, a outras nações 

exploradoras e com quem era obrigado a compartilhar os benefícios extraídos de 

suas colônias, principalmente o minério de ferro do Brasil que alimentou o salto da 

Revolução Industrial Inglesa. Sem falar nos grandes gastos inúteis na manutenção 

de uma Corte improdutiva e perdulária que onerava muito sua metrópole. 

          A dependência portuguesa da Inglaterra agravava-se devido ao “terremoto de 

1755 destruindo a cidade de Lisboa, endividando ainda mais o reino para a 

reconstrução da cidade”. Com a invasão Napoleônica toda a corte portuguesa, 

incluindo o príncipe-regente D. João VI, foge para o Brasil, liberando seus portos a 

mercê do uso e do crescimento econômico da colônia britânica, que rompe 

totalmente com o Pacto Colonial. Nesse momento a atenção da corte portuguesa se 

volta para “Angola, pois necessita de mais escravos para sustentar sua nova 

realidade em solo brasileiro” (MENEZES, op.cit., p.121). 

          A Inglaterra se fortalece como potência imperialista, fato que já vinha se 

caracterizando desde o século XVII, e se consolida com a Revolução Industrial. 

Mantém negócios com os novos países libertos, e com colônias de outras 

metrópoles, dirigindo sua atenção para os países africanos ricos em matérias primas 

e metais preciosos, necessários à produção industrial. Assim, o mundo colonial 

africano passou, então, a se inserir num processo de disputa por recursos para 

sustentar as atividades e a consolidação do capitalismo industrial dos países 

centrais. 

           O período da escravatura no mundo estava sendo duramente criticado, com o 

abandono do Pacto Colonial (cuja ruptura começou com os portos no Brasil), 

beneficiando grandemente a “Grã-Bretanha que contava com uma das mais 
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imponentes frotas navais da época”. O poderio Britânico sobre Portugal e, 

especialmente, sobre a navegação e sobre o direito internacional, pode ser sentido a 

partir da abolição dos escravos nas colônias de Inglaterra, ocorrida em 1807, e da 

Convenção de 1826, do Parlamento Inglês, pelo qual se conferiu o direito aos 

britânicos de visitar barcos estrangeiros, interceptar e de aprisionar aqueles que se 

dedicassem ao tráfico negreiro (MENEZES, 2000, p.122). 

          As pressões internacionais, provocadas pela Inglaterra, para o término do 

tráfico de escravos fatalmente “eliminaria a grande fonte de receitas que Portugal 

possuía nos territórios africanos cujo comércio era voltado, sobretudo, para o Brasil, 

onde a escravidão só foi abolida oficialmente em 1888” (Ibid., p.123). Era 

necessário, portanto, que a economia colonial portuguesa se voltasse com mais 

intensidade para a produção ou para o extrativismo, sob pena de ver cessada o fluxo 

de renda que garantia sua sobrevivência.  

          Em Portugal, a libertação oficial dos escravos ocorreu em 29 de abril de 1878, 

porém, na prática continuou ocorrendo à exploração do trabalho do homem negro 

sob severas condições impostas pelo homem branco. A continuidade da exploração 

do trabalho dos negros, após a abolição, foi possível graças à criação do estatuto 

dos contratos, instrumentos que permitiam a um senhor de escravos, continuar 

usufruindo seus ex-escravos contratando-os formalmente, já que agora eram 

homens livres, compondo um dos pilares do que seria o colonialismo perverso 

praticado por Portugal até os últimos dias de suas colônias.  

 

2.3 A metrópole se apropria da colônia 

          O Estado Português que iria conquistar Angola, de acordo com Pélissier 

(1986), era um Estado subdesenvolvido, mas ia fazê-lo com as armas e a 

organização dos Estados imperialistas modernos. A administração de Lisboa, de 

Luanda ou dos postos do mato podiam ser inconsequentes ou incompetentes, mas 

ao enfrentar a resistência africana, podia sempre contar com uma superioridade 

técnica do material e uma superioridade profissional do pessoal que compensavam 

a inferioridade dos efetivos.  
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          As dificuldades financeiras de Portugal estavam aumentando com o fim oficial 

da escravatura, levando a metrópole portuguesa a ter seus lucros estagnados 

devido à proibição de venda de escravos. Uma das formas de continuar mantendo 

sua falida estrutura econômica seria aumentar a exploração nas suas colônias, pois 

se tornara totalmente dependente dos recursos coloniais para a manutenção da sua 

metrópole. Portugal entra numa outra fase da sua já conturbada história de 

dominação, exploração e opressão.  

          A situação portuguesa ficava mais delicada com a piora da sua estrutura 

econômica, que devido o aparecimento de déficits crônicos no balanço de 

pagamentos, a partir de 1914, levando os republicanos a tomar empréstimos 

externos com certa frequência. Uma das formas de continuar mantendo sua fraca 

estrutura econômica era continuar explorando as colônias.  

          De acordo com Menezes (2000, p.128) o salário real metropolitano, neste 

período sofreu queda de 60%, incomodando e “forçando os círculos reacionários da 

elite portuguesa a se revoltar, tomando o poder em maio de 1926, esmagando as 

resistências democráticas, que tiveram seus membros presos e exilados nos 

territórios coloniais da Guiné, Timor e Cabo Verde”. 

          Para contornar essa situação, com pulso forte e complicar ainda mais a triste 

história de sofrimento angolano devido à exploração e escravidão de mais de quatro 

séculos, surge um ministro português que proporciona a Angola a continuidade das 

terríveis marcas já existentes, aumentando ainda mais o descontentamento dos 

colonizados.  

          Era mais um momento que seria melhor esquecer, no entanto as marcas 

deixadas têm influenciado as atitudes angolanas até a data presente, 

impossibilitando o esquecimento desse terrível período que se iniciava. 

          Um dos momentos mais difíceis nesse processo de colonização de Angola se 

deu sob as ordens de Oliveira Salazar, de 1926 a 1961. De acordo com Mazula 

(1995, p. 255), o colonialismo salazarista considerava as colônias portuguesas da 

África “um complemento natural da agricultura metropolitana”, já o então Ministro 
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das Colônias Vieira de Machado, traduzindo a consideração de Salazar, afirmava 

que “as populações negras africanas não tinham o direito a viver sem trabalhar”.  

          A ditadura estabelecida em Portugal em 1926 estava, por natureza, ligada ao 

“Direito e à Moral Cristã” (ARRIAGA, 1997, p.18). Foi nessas circunstâncias que 

Salazar assumiu, progressiva e firmemente, o seu caminho de reforma do Estado 

português e delineou uma Política Ultramarina, no referido Ato em cujas bases ele 

pensava encontrar a solução dessa política. 

          Mais uma vez a religião continua sendo o pano de fundo da exploração dos 

povos em nome dos bons costumes da família portuguesa. Tal discurso dificultaria 

ainda mais a oposição e a manifestação dos descontentes da ditadura Salazar, 

legitimada em nome do cristianismo e pela Glória de Deus.           

          Ainda como Ministro das Colônias, Oliveira Salazar publicou o Ato Colonial 

pelo decreto n° 18.570, de 18 de junho de 1930, que de acordo com Lara (1997, pp. 

203-216) o colonialismo salazarista admitia, expressamente, “o trabalho obrigatório” 

de obras públicas de “interesse geral e coletivo”, por motivos penais, estradas locais, 

assistência em caso de desastre, em condições animais perigosas, cultivo das terras 

“reservadas” a africanos, entre outros. O artigo 1.460 da Constituição de 1933 

manteve a legalidade do trabalho colonial forçado, tendo sido ligeiramente alterado 

em 1935 e 1945, mas de novo incorporado na Constituição de 1951. Somente em 

1971, “três anos antes do fim da guerra de libertação, foi revogada toda a legislação 

do trabalho obrigatório”. 

           Em cinco de julho de 1932, o regime militar instaurado nomeou “Salazar (que 

expressava os interesses dos círculos reacionários, dos latifundiários, da grande 

burguesia e do clero e era líder das forças mais conservadoras do país) para o cargo 

de Presidente do Conselho de Ministros com poderes ditatoriais”. Utilizando o Ato 

Colonial reformulou a divisão administrativa, liquidou a pouca autonomia 

conquistada no período inicial da República e estabeleceu que a “nomeação do 

governador geral devesse ser, obrigatoriamente, confirmada pelo Conselho de 

Ministros” (MENEZES, 2000, p.129). Em outras palavras, o próprio Salazar é quem 

passava a comandar pessoalmente toda a política colonial portuguesa. 
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          A Constituição de 1933 consolidava o poder Executivo e Legislativo nas mãos 

do Conselho de Ministros, com a Assembléia Nacional e o Conselho de Estado 

exercendo apenas funções consultivas. Comandava o sistema político da metrópole 

e da colônia com arbitrariedade, permitindo eleições restritas e representativas 

quase nulas, sobretudo nas colônias. A crise econômica dos anos trinta agravou 

ainda mais a situação portuguesa, levando a metrópole a eleger decididamente as 

colônias como principais meios de sustentação da classe dirigente. 

          Para solucionar o problema Salazar aumentou a exploração das colônias, 

iniciou também o período de grandes monoculturas, com a econômia colonial 

atingindo expressiva produção de cana-de-açúcar, copra (amêndoa seca de coco), 

chá e algodão, a despeito da baixa produção relativa das terras plantadas. Num 

período de trinta anos, “1930-1964, a produção de algodão das colônias multiplicou-

se por 46 atingindo quase cinquenta mil toneladas por ano e o café cresceu 146% 

sendo bastante aceito no mercado internacional”. As plantações triplicaram no 

período, sendo que no início dos anos setenta, Angola era o quarto produtor mundial 

de café (MENEZES, 2000, p.130). 

          Quase sempre o principal interesse da política de expansão são as razões 

econômicas, pois a política colonial tem sua base estrutural na “política industrial 

que por sua vez é uma manifestação internacional das leis eternas da concorrência”, 

é através desse jogo político que as nações coloniais justificaram sua presença, que 

é “resgatar o investimento e os equipamentos instalados constituindo direitos 

adquiridos” (BALANDIER, 1993, p.111).  

          A introdução de formas e métodos de exploração capitalista internacional 

conduziria ao aumento da opressão da já sofrida população angolana, sobretudo na 

etapa final do longo período em que vigorou a legislação do trabalho forçado (1960-

1970) elaborado por Salazar, a fim de estruturar a econômia portuguesa e aumentar 

a comercialização com seus principais parceiros comerciais europeus.           

          Com toda essa opressão e exploração comercial, a situação em Angola era 

crítica. No período da escravatura, o homem que geralmente era comprado e 

explorado como se fosse um animal desalmado, não tinha o respeito de seu algós, 



74 
 

 
 
 

era tratado como um patrimônio que precisava dar lucro para seu senhor através da 

sua força de trabalho. Mas na realidade angolana desse período de Salazar, o nativo 

não era comprado, mas era simplesmente alugado ou arrendado pelo governo, 

ainda que pudesse ter o status de homem livre. 

          De acordo com Anderson (1966, p.51): 

Ao patrão pouco importa que ele caísse doente ou morresse, desde 
que trabalhasse duro enquanto vivesse [...] Quando um trabalhador 
ficava incapacitado de trabalhar ou morresse tudo o que o patrão 
tinha a fazer era pedir que lhe fornecessem outro trabalhador [...] Só 
os mortos estavam realmente isentos do trabalho forçado. 

 

          Em discurso de 1º de Novembro de 1957, Salazar proferia a sua declaração 

de fé colonial: “acreditamos que existem raças decadentes ou, se preferem, 

atrasadas, a quem sentimos ter o dever de conduzir para a civilização – tarefa esta 

de formação de seres humanos que deve ser levada a cabo de maneira humana” 

(SALAZAR, 1990, p. 343). Na mesma linha e citado por Arriaga, Marcelo Caetano 

defendeu, em cinco conferências proferidas no Centro de Estudos Econômicos da 

Associação Comercial do Porto, no ano escolar de 1953/1954, que “os negros em 

África devem ser dirigidos e rodeados por europeus, mas são indispensáveis como 

auxiliares” (ARRIAGA, 1997, p.17).  

          Os mestiços eram igualmente discriminados, na medida em que não lhes era 

permitido o acesso “à atuação política [...] além dos limites da vida social”. É clara a 

afirmação segundo a qual, “por mais brilhante e eficiente que seja a sua ação no 

setor profissional, econômico, agrícola ou industrial, eles nunca devem” – tal como 

os estrangeiros naturalizados – “ocupar lugares de destaque nos assuntos públicos 

do país; exceto, talvez, em casos de completa e comprovada identificação conosco 

em temperamento, vontade, sentimentos e ideias, o que é excepcional e pouco 

provável” (MAZULA, 1995, p.100). 

          A conquista de Angola foi uma aventura incessantemente ameaçada por 

revoltas que quase sempre eram provocadas pela exploração colonial, mas sempre 

arrefecida através da força militar portuguesa que era respeitada pelos grupos de 
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resistência por ser poderosa. No entanto, mesmo com todo esse poderio, podemos 

encontrar na brilhante pesquisa histórica do francês René Pélissier22 pelo menos 

uma centena de focos de resistência contra o domínio português. Segundo o 

historiador, esses focos foram todos arrefecidos pela colônia portuguesa, sendo a 

causa principal para que não conseguisse êxito nas suas batalhas, a falta de 

unificação entre os diversos grupos angolanos que quase sempre estavam sós nas 

tentativas de resistências dificultando seu sucesso em conquistar a liberdade 

(PÉLISSIER, 1986). 

          Todos esses elementos unidos a outros que tiveram lugar ao longo do 

colonialismo português em Angola, como ter a expropriação e o dilaceramento de 

suas terras e territórios ancestrais, o sufocamento das suas tradições pela imposição 

de novas culturas, a introdução de culturas industriais, e a falta de autonomia como 

comer, vestir, dormir, falar, rezar, trabalhar, organizar a casa que deviam seguir os 

modelos europeus, o papel das missões tanto no que diz respeito à expansão das 

religiões cristãs, como no que se refere à difusão dos valores e das práticas culturais 

do colonizador, a valorização do comércio com o colono branco em detrimento da 

hegemonia angolana existente à época, etc., vai levar ao surgimento dos 

movimentos nacionalistas angolanos, que se rebela contra a dominação portuguesa 

em seu próprio território. 

          A conquista portuguesa impôs aos grupos angolanos uma dura administração, 

ao mesmo tempo em que soube explorar em seu benefício às contradições e as 

lealdades que pontuavam a interação entre as várias modalidades de organização 

social.  Para atingir seus objetivos usava como método a aplicação da violência para 

garantir a expropriação do produto das áreas colonizadas e a manipulação dos 

interesses locais visando seus interesses próprios. O sucesso da colonização foi 

garantido até meados de 1970, quando começam a surgir os movimentos de 

libertação de Angola. 

 

                                                         
22

 Na obra do historiador francês René Pélissier em História das campanhas de Angola: resistência e 
revoltas 1845-1941, Lisboa: Editorial Estampa Lisboa, 1986.  
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2.4 Surgem os partidos de libertação de Angola 

          Geralmente quando pesquisamos a literatura colonial, encontramos com mais 

facilidade o fenômeno da mudança da situação colonial, visto em função da 

metrópole, evidenciando a importância do fator externo e as transformações sociais 

que afetam a sociedade. Entretanto, a análise dos fatores internos, implicados nas 

estruturas sociais, tais como os processos de adaptação e recusa dos nativos, as 

condutas inovadoras nascidas da destruição dos modelos sociais tradicionais, os 

pontos de resistência das sociedades colonizadas, as estruturas e os 

comportamentos pós-colônia pouco são apontados como relevantes.           

          O sistema colonial se estabeleceu e se transformou seguindo os aspectos 

políticos, jurídicos e administrativos da metrópole. Estudos apontam para a prática 

da missão civilizatória como pressuposto da colonização. Mas apenas a metrópole 

se beneficiou das vantagens e dos lucros que custeariam todo o empreendimento 

colonial, aumentando a dependência política e econômica e deteriorando as 

relações sociais existentes entre os próprios nativos.           

          Segundo Balandier a sociedade colonizada africana é o produto de uma dupla 

história. Ele afirma que: 

Essas sociedades, tão estáveis, tão imóveis em aparência, 
resultaram todas, ou quase todas, da combinação variada de povos 
diversos que a história confrontou, misturou, sobrepôs – que colocou 
em presença formas sociais homogêneas e a outra, largamente 
condicionada pela dominação européia que colocou em contato 
formas sociais radicalmente heterogêneos (1993, p.110). 

 

           A sociedade colonial tinha como função assegurar a dominação sobre a 

colônia nas esferas política, econômica e espiritual. Para o sucesso do seu objetivo 

precisava desestruturar a particularidade dos grupos étnicos locais, ignorando a 

história dos mais de cem grupos etno-linguísticos, que já estavam adaptados em seu 

espaço geográfico e com suas respectivas culturas, e agora precisavam conviver 

com outros grupos por causa da imposição arbitrária de uma nação dominadora. 



77 
 

 
 
 

          Assim, as diferentes etnias se tornaram angolanas não por escolha, e sim, 

obrigadas pelas armas do colonizador a aceitarem uma identidade nacional traçada 

a partir da imposição violenta da metrópole, fato que gerou tensões e conflitos 

internos, gerando consequências até os dias atuais. Vale ressaltar que no período 

da invasão portuguesa em Angola, o território era composto por reinos com seus 

respectivos grupos afins. A partir de, então, esses grupos precisaram conviver com 

os colonizadores e também com outros grupos étnicos que não faziam parte das 

suas tradições e hábitos. Nesse contexto a importância da identidade cultural não foi 

levada em consideração, evidenciando-se cada vez mais um processo de 

deculturação. Muito se perdeu em termos de práticas culturais e línguas africanas a 

partir da catequização e da imposição da língua portuguesa.           

          De acordo com Luciana Éboli (2006, p.34) “essa foi uma forma encontrada 

pelo governo português de enfraquecer o conceito de nação, que passa, então, a ser 

uma consequência da oposição e da luta contra a ordem imposta, mais do que uma 

base de diálogo e afirmação cultural, histórica e social do povo”. Essa inversão de 

valores é salientada pela autora como forma de inibir as expressões culturais 

angolanas que viriam a estimular a conscientização rumo à ideia real de nação. 

          A ideia de nação é abordada por Abrantes (2004, p.35) da seguinte maneira: 

A ideia de nação nasceu do homem consciente, no meio social que o 
une a todos os homens da sua condição e vítimas do mesmo 
processo repressivo destruidor. É a cultura que conscientiza o 
homem. E a ideia de nação é um fato cultural antes de ser moral e 
depois político. Por isso é que a sanha do colonialismo se abateu 
feroz a assassina sobre todas as expressões da cultura angolana 
que antecederam a reinvindicação política de ser nação. Pretendia 
matar a ideia de nação que une os homens para a luta pela liberdade 
nacional. 

 

          Sem os territórios, uma nova identidade era inevitável, sendo necessário 

implantar a mudança dos sistemas simbólicos particularmente visíveis nas estruturas 

religiosas que se multiplicam como as igrejas e capelas, cruzes e crucifixos, 

remetendo para o espaço do interdito as expressões religiosas e desvalorizando 
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linguisticamente os ídolos e feitiços, depreciando assim, os seus símbolos religiosos 

(HENRIQUE, 2003).  

          O povo angolano, além de não terem o controle das suas tradições, ainda 

eram desqualificados pelos colonos portugueses através de trabalhos árduos e 

métodos terríveis de chicotes e fuzis para domesticar seres humanos como se 

fossem animais indomáveis. Essas gerações sofreram e tiveram algo em comum, 

viram seus pais sendo espancados, adquirindo traumas, dores e vergonhas em suas 

vidas, precisavam buscar forças para sobreviver, e ver o fim desse tormento que foi 

a colonização.  

          A experiência do psiquiatra Frantz Fanon (2005, p.38) adquirida na guerra da 

Argélia, o leva a dizer: 

[...] essa violência indomável não é uma absurda tempestade nem a 
ressurreição de instintos selvagens, nem mesmo um efeito de 
ressentimento. É o próprio homem que se recompõe. Esta verdade, 
nós a soubemos, acredito, e nós a esquecemos: as marcas da 
violência nenhuma doçura apagará, só a violência pode destruí-las. E 
o colonizador se cura da neurose colonial expulsando o colono pelas 
armas. Quando sua raiva estoura, ele reencontra a sua transparência 
perdida, ele se conhece na mesma medida em que se faz; de longe, 
consideramos sua guerra como triunfo da barbárie; mas se ela 
procede por si mesma à emancipação progressiva do combate, ela 
liquida nele e fora dele, progressivamente, as trevas coloniais.  

 

 

          O estímulo de lutar pela liberdade que estava arrefecido, possivelmente 

ganhou novos rumos no abalo da Segunda Guerra Mundial que impulsionou e 

despertou nos africanos de Angola a consciência para a luta pela autodeterminação 

e emancipação, e “em 1940, apenas a Libéria, após a anexação da Etiópia por 

Mussolini, emergia como ilha perdida numa África Negra totalmente colonizada. 

Vinte anos depois, em 1963, vinte e nove outros Estados da África atingiram a 

independência” (KI-ZERBO, 1990, p.158). 

          Na Segunda Guerra Mundial, muitos africanos (principalmente os das colônias 

francesas) tomaram parte nos confrontos contra o inimigo comum (a Alemanha), 

provavelmente observaram: 
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As misérias, os ódios e as brutalidades dos europeus entre si e no 
desprezo bestial em que Hitler englobava os Brancos não 
germânicos e os Negros, descobriram estes subitamente o seu 
próprio valor e atingiam ao mesmo tempo a estatura e o estatuto dos 
cavaleiros de uma causa que traçava a verdadeira linha da dignidade 
humana (KI-ZERBO, 1990 p.158).  

           

 

          Acreditamos que muitos desses militares, voltando às suas terras de origem 

(ainda sob regime colonial), tenham entrado ou incrementado os movimentos 

políticos que se bateram pela independência, tornando-se os grandes precursores 

da emancipação africana. Possivelmente conscientizaram-se na guerra que a arma 

de um combatente é a sua humanidade, ela precisa ser resgatada a qualquer custo, 

seria a única forma de se sentir realmente dentro do seu solo nacional e se 

reconhecer pertencente à própria terra. 

          No momento social e político em que vive Angola no pós- Segunda Guerra 

Mundial, a consciência das discórdias entre os grupos angolanos possivelmente 

começa a se arrefecer. O sofrimento de ser dominado em sua própria terra faz com 

que as diferenças étnicas não sejam prioridade para o momento. É possível que a 

partir dessa consciência, a questão da liberdade de forma mais coletiva comece a 

ser repensada.  

          De acordo com Pélissier (1986), até o final da década de 1940 os grupos 

angolanos ainda não se davam conta de juntar suas forças coletivamente para fazer 

frente à nação portuguesa, fizeram apenas resistências fragmentadas através dos 

seus grupos afins. Era o início do despertar para o desejo e o sonho da liberdade, 

que só viria a ser concretizada pelo fortalecimento dos grupos e o surgimento coeso 

de uma revolução.  

          Se a guerra, por um lado, revelou as divisões dos europeus, prostrados e 

humilhados material e humanamente, por outro lado, fez emergir outras  potências: 

Os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, cujo poderio industrial cresceram de maneira prodigiosa 
por causa da própria guerra, e, embora por razões diferentes, 
defendiam e difundiam um anti-colonialismo, apregoando o direito 
dos povos de disporem de si mesmos e encorajando as lutas dos 
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africanos contra as potências coloniais da França, Inglaterra, 
Portugal e outros(IMBAMBA, 2010, p.77). 

 

          A partir de 1957, dada a aceleração com que se processava a emancipação 

africana, os tentáculos da guerra fria começaram a ramificar-se nas zonas que se 

libertavam do jugo colonial europeu, deixando transparecer os esforços das duas 

potências emergentes de procurar ocupar os lugares deixados pelas antigas 

potências coloniais europeias. Ambas, apesar das vestes anti-colonialistas, 

procuram prioritariamente vantagens estratégicas, políticas e, sobretudo, 

econômicas.  

          Angola despertava o interesse dessas nações devido à sua grande produção 

de petróleo e diamantes. Era vantajoso fazer aliança e apoiar Angola, pois sabiam 

que o retorno econômico recompensaria o esforço. Trataremos posteriormente do 

auxílio dessas duas nações, os Estados Unidos da América e a ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, como protagonistas na questão do apoio à  

independência angolana dos grupos políticos de seus interesses na guerra civil. 

          A Organização da Nações Unidas (ONU) também contribuiu com o processo 

de descolonização quando define “os princípos duma política colonial que favoreça a 

capacidade das colônias administrarem-se elas mesmas, com vistas a instaurar as 

instituiçõs políticas livres”(IMBAMBA, op.cit., p.78).  

          A pressão realizada pela opinião pública internacional contra o colonialismo 

português em Angola, fez com que o regime se flexibilizasse, mas na prática a 

estrutura continuava a mesma. De acordo com Menezes (2000, p.368):  

O esforço principal português desta época consistiu em manter a 
população local dominada (protegendo ativos produtivos e 
combatendo os grupos anticolonialistas) e em fazer cessar a opinão 
externa contrária ao seu colonialismo tardio, num ambiente de 
crescente contradição entre seus status correntes e seus interesses 
nos espaços políticos e econômicos europeus. 

          A resistência ao domínio português se fez sentir desde o século XV e 

prolongou-se no tempo até à conquista da independência. Ao longo desse percurso, 

de modo particular, a partir da metade do século XIX e início do século XX, “vários 
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intelectuais angolanos, usando como armas a literatura e o jornalismo, começaram a 

elaborar discursos contestatários bem estruturados e bem nutridos ideologicamente 

a favor da dignidade e consciência ofendida”(IMBAMBA, 2010, p.79).   

          Era o nascer duma nova  forma de interpelar as consciências quer dos 

dominadores quer dos dominados, ainda que estes fossem majoritariamente 

analfabetos. Todavia, não deixa de ser um marco importante na luta pela 

emancipação.     

          A resistência era algo que já estava nos planos da liderança de comando 

daqueles que não aceitavam em hipótese alguma a dominação absurda da 

colonização, e a cada tempo que se passava surgiam filhos da terra com novas 

tradições, filhos com horríveis presentes, que legitimavam o direito de lutar e 

expulsar os colonos invasores.  

          Ao mesmo tempo um problema interno ficava cada vez mais evidente: devido 

à grande quantidade de colonos em Angola, progredia a existência de 

desempregados brancos, pois a demanda de trabalho não era suficiente para 

empregar toda a sociedade. Começava a faltar trabalho também para os brancos 

acirrando ainda mais a disputa com os grupos angolanos por vagas no mercado de 

trabalho. De acordo com Anderson: 

O sintoma da emigração fugitiva em combinação com a conquista 
sob o patrocínio oficial: as pressões existentes sobre a crítica 
situação econômica metropolitana podem ser tão fortes que se 
sobrepõem à racionalidade econômica, empurrando suas vítimas, 
cegamente, de uma situação de desemprego ou de subemprego 
para outra. Ao mesmo tempo, o fenômeno sugere que o nível da 
capitalização do terreno colonial é muito lento [...], produzindo 
apenas oportunidades muito limitadas de ocupação, dentro de uma 
simples e rígida estrutura de emprego (1966, p.37).   

 

          O emigrante português nas colônias seguramente estaria desempregado em 

situações em que se exigisse um nível mais alto que o simples trabalho natural e 

não especializado, ou seja, estaria também desempregado nas cidades 

metropolitanas estagnadas, característica da econômia portuguesa em boa parte 

desse século. Ao engrossar as fileiras da colonização, o emigrante passa a 
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concorrer com o nativo local, e essa disputa contribui ainda mais para aumentar a 

radicalização do racismo no território africano, pois,“além do controle de 

movimentação, residência e do trabalho obrigatório, a população autóctone estava 

sujeita a impostos locais, criados com o objetivo de gerar rendimentos 

suplementares ao colonizador e também subjugar o nativo”(MENEZES, 2000, 

p.150).  

          Não era sequer cogitado pelo colonizador português assuntos como:    

Segurança social, saúde pública, educação, aumento do nível 
cultural, ajuda humanitária, dentre outras de crucial importância 
sequer era discutida pelo colonizador português, com os rendimentos 
originados das colônias sendo inteiramente consumidos pelo 
sociedade metropolitana (Ibid., p.151).  

 

          Para agravar a situação nenhum colono branco tinha que provar seu bom 

caráter para ser reconhecido como cidadão ou ter garantia de acesso ao emprego. 

Em Angola na década de cinquenta havia cerca de 25% de brancos, sendo que 

muitos eram analfabetos, mesmo assim:  

A diferença salarial entre brancos e negros era mais cruel até mesmo 
que na própria África do Sul para demonstrar o nível que estava a 
segregação em Angola, os hospitais tinham salas separadas para 
brancos e negros, restaurantes com admissão reservada, hotéis 
apenas com funcionário branco, os preços absurdos dos bens 
públicos acessíveis ao negro (impossível de pagar com um salário de 
africano), os aluguéis impondo uma clara separação racial. No fundo, 
o regime  português era tão ou mais segregacionista que o apartheid 
oficial sul-africano”(Ibidem.).          

 

          A resistência dos explorados em não aceitar essa situação estimularia 

também a revolta dos colonos ricos23 que tentavam arrefecer esses intentos de 

todas as formas. Conforme a resistência da população aumentava diante da extrema 

exploração e do elevado grau de miséria, o governo português reagia de diferentes 

modos, quase sempre, entretanto, de forma bruta e esmagadora, abafando toda 

tentativa de sublevação. 

                                                         
23

 Refiro-me aqui aos colonos portugueses muito abastados, que fizeram fortunas em Angola.  
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          De acordo com a experiência de Fanon (2005, p.41) em abordar duelos entre 

colonizado e colonizador, explicita que esse embate: 

Não ocorrerá sem horrorosas perdas; o exército colonial se torna 
feroz: buscas, perseguições, reagrupamentos, expedições punitivas; 
massacram-se as mulheres e as crianças. Ele sabe disso. Esse 
homem novo, começa sua vida de homem pelo fim; considera um 
morto em potência. Será morto: não é apenas que ele aceite esse 
risco; ele tem certeza. Esse morto em potência perdeu a mulher, os 
filhos; viu tantas agonias que quer vencer, mais do que sobreviver; 
outros aproveitarão a vitória, não ele. Está cansado demais. Mas 
essa fadiga do coração está na origem de uma incrível coragem. 
Encontramos nossa humanidade aquém da morte e do desespero, 
ele a encontra além dos suplícios e da morte. Fomos os semeadores 
dos ventos; a tempestade, é ele. Filho da violência, ele retira dela, a 
cada instante, a sua humanidade: nós éramos homens à custa deles, 
ele se faz homem à nossa. Um outro homem. De melhor qualidade.  

 

          Além da violência física, acrescentava-se nesse processo a crueldade da 

dominação cultural, pois o regime português incorporou e exigiu, automaticamente 

que os nativos, através da liderança dos chefes tribais, deixassem o poder ancestral 

restrito aos anciãos da aldeia e pequenos chefes locais (que estabeleciam o controle 

sobre os autóctones). Dessa forma, um chefe “só podia exercer suas funções junto à 

tribo após aprovação do governador ou do chefe do posto, sendo que o europeu 

podia substituir um chefe local que não fosse do seu agrado, sendo prática comum, 

nos anos cinquenta, a admissão dos chefes locais do comando de suas 

tribos”(MENEZES, 2000, p.155). 

          A alteração da forma de governo dos grupos étnicos em Angola, caracterizava 

o domínio português nos aspectos políticos, sociais e culturais da vida cotidiana. 

Esse domínio exibia uma prática de exploração contínua, peculiar do salazarismo, 

nos anos cinquenta e sessenta. A administração colonial deliberadamente dificultava 

a divulgação de informações sobre os territórios, tanto para o mundo exterior quanto 

entre os próprios territórios, evitando que se conhecesse a verdadeira situação 

socioeconômica na colônia. 

           A existência de um aparelho repressivo nas colônias, que ampliou e reforçou 

consideravelmente sua atividade nos últimos anos do governo Salazar, demonstrava 
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que os colonizadores “desejavam esmagar qualquer iniciativa que pudesse 

representar risco de libertação”(MENEZES, 2000, p.155). 

          Até o final dos anos cinquenta, a exploração da mão de obra (mediante os 

contratos) era funcional ao sistema, pois mantinha baixos os custos de extração das 

riquezas dos territórios, gerava crescimento da participação estrangeira e a 

introdução de relações capitalistas de produção, freando até mesmo a formação de 

mercados locais.  

          Este método de trabalho prejudicaria ainda mais a possibilidade de 

crescimento para o povo angolano, tendo a exploração e a exclusão social como a 

continuação da marca principal do regime para a maior parte da população nativa. 

          Ao mesmo tempo que ocorria a exploração em Angola, antigas áreas coloniais 

africanas estavam sendo libertadas e a opinião pública internacional passava a 

exigir uma definição dos portugueses quanto ao sistema de exploração em vigor nas 

colônias ou até mesmo o fim do seu colonialismo.   

          No início dos anos de 1950, começam a surgir pequenos movimentos de 

libertação com o objetivo de por fim à colonização e a ditadura portuguesa, com o 

auxílio de  países ex-colônias e a ajuda de países envolvidos da Guerra Fria. Ambos 

corroboravam com o movimento que pressionava o governo português a flexibilizar o 

regime, Portugal precisava pelo menos arrefecer os ânimos dos críticos 

internacionais. 

          Numa tentativa de convencer a opinião pública internacional, contrária à 

exploração colonial no período posterior à Segunda Guerra Mundial, Portugal 

implementou na sua constituição:  

os artigos (134-135) a noção de que era um país único, composto de 
províncias continentais e ultramarinas. Entretanto, na prática a 
exclusão era evidente, pois, na colonia havia uma distinção, entre o 
português e os indígenas (pessoas negras e os seus descendentes) 
que ainda não tinham a educação e os hábitos individuais e sociais 
necessários para a completa imposição da lei aplicável aos cidadãos 
portugueses. Para os indígenas, o decreto português restringia a 
liberdade de movimento, excluindo-os de qualquer direito político, 
permitia a imposição administrativa do trabalho árduo como forma do 
sujeito se dignificar (MENEZES, 2000, pp.148-149).  
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          Na prática a forma discriminatória continuava na mesma, fazendo com que os 

nativos não tivessem acesso às possíveis melhorias humanitárias que apregoava a 

Metrópole. Ainda segundo o autor:   

Todo o africano com idade de 14 anos recebia, das autoridades 
coloniais, a carta indígena, que trazia dados pormenorizados sobre o 
africano, como o último lugar de trabalho que o caracterizava como 
um indivíduo apto ao trabalho e também o total de imposto a pagar. 
O controle desse documento era sistemático e a existência de 
rasuras ou a falta do documento eram punidos com castigos físicos 
ou até mesmo com a morte, em alguns casos devido a truculência 
portuguesa. Apenas a assimilação poderia emancipar os indígenas, o 
nativo só se classificava como civilizado quando lhe era conferido o 
grau de emancipação, significando que possuía determinados 
índices de integração, como falar corretamente o português, ter 
profissão definida, apresentar bom comportamento, cumprir serviço 
militar, dentre outros (MENEZES, 2000, pp.148-149). 

          A presença de critérios como ter bom comportamento e falar bem o português, 

por exemplo, já demonstrava por si só o despotismo inserido no processo de 

emancipação. Dificilmente, alcançariam melhor posição social, pois seu nível 

educacional sempre estaria aquém do mínimo exigido pela colônia. 

          O território angolano especificamente era chamado pelo Estado Português em 

1961 de província Ultramarina, outra forma politicamente correta de designar a 

situação colonial. De acordo com Pimenta, a metrópole portuguesa fez uso de várias 

terminologias, mas suas atitudes foram sempre às mesmas, visar à exploração para 

manutenção da sua economia. As terminologias foram: 

A Revisão de 1951 suprimiu o Ato Colonial, pela sua incorporação na 
Constituição Portuguesa com o título do Ultramar Português. 
Realizou, também, algumas mudanças de terminologias: 
desapareceram as expressões Império Colonial Português ou 
Colônias a favor de designações como Ultramar Português e 
Províncias Ultramarinas Portuguesas e, praticamente, tudo o que se 
refere à colônia ou colonial foi substituído por ultramar ou ultramarino 
(2005, p.72). 

 

          Os colonizados em busca de se livrar da exploração e do jugo português 

chamavam sua luta de guerra de libertação nacional ou de independência, já os 

colonizadores invocando a “indissolubilidade mítica de um Império”, referiam-se à 
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Guerra da África ou Guerra Colonial24. Perry Anderson, num estudo da década de 

1960, sobre o colonialismo português, diz: “tal como os belgas no Congo, os 

portugueses em Angola, Moçambique e Guiné pensavam ter abolido a História” 

(1966, p.99). 

          A maioria dos países ocidentais que chegava a ter conhecimento da Guerra 

Colonial, provavelmente a via de maneira simplificada, e preconceituosa, pois era 

uma guerra dos “pretos contra os brancos, cabendo aos brancos o papel de quem 

agia em legítima defesa contra agressões injustificadas de ingratos selvagens”. Era 

dessa forma que o regime português tratava a população angolana, sempre usando 

os meios de comunicação em sua campanha ideológica para jogar a opinião pública 

contra a “selvageria” daqueles designados “terroristas”, contrários ao interesse da 

“propaganda do regime salazarista” (VEIGA, 2010, p.17). 

          Embora esta seja, sem dúvida, uma forma bastante ultrapassada de 

representar os brancos colonizadores em sua missão presumidamente civilizadora, 

desmentida e atropelada pelo próprio desenrolar da história, ainda sobrevive nas 

representações de muitos portugueses, que a “retirada dos colonizadores da África 

foi o de permitir que entre os descolonizados aflorassem instintos bestiais pouco 

recobertos pelo verniz da civilização que lhes fora proporcionada” (Ibid., p.21).  

          Mas, o que era realmente desejado pelo povo colonizado angolano, é o que 

ele atribui como essencial à sobrevência humana que é a terra, e especificamente a 

sua terra, invadida e explorada através do seu suor. A terra é responsável por 

garantir o pão e a dignidade do povo, no entanto, além de toda dominação, 

exploração e opressão praticada sobre ele, é ainda ensinado que deveria ir ao 

encontro de Deus, o Deus dos colonos brancos invasores e opressores. Frantz 

Fanon detalha a experiência vivida a partir do colonizador que além de abusar da 

exploração da terra também podia:   

Impunemente prênde-lo, espancá-lo, esfomeá-lo; e nunca nenhum 
professor de moral, nunca nenhum padre veio receber as pancadas 
em seu lugar nem dividir seu pão com ele. Para o colonizado, ser 

                                                         
24

 Para uma discussão sobre esses dois modos de denominar a guerra veja-se o artigo “A literatura 
de guerra: duas perspectivas de um mesmo conflito (Angola e Portugal)”, de Tânia Macedo in 
Lopondo (org.), (2006, pp.423-434). 
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moralista é, muito concretamente, calar a arrogância do colono, 
quebrar a sua violência ostensiva, em uma palavra, expulsá-lo 
simplesmente da paisagem (2005, p.61).           

 

          Ao longo dos anos, na medida em que as contradições do regime iam se 

revelando, gradativamente o aparelho repressivo colonial foi sendo minado. Os 

representantes do povo, ideologicamente melhor preparados, chegaram à conclusão 

de que a resistência só seria possível a partir de movimentos organizados que 

enfrentassem a repressão. 

          O aumento da luta libertadora nas colônias africanas dominadas por outros 

países e o sucesso alcançado pelo movimento da Rodésia do Sul e do Norte, Congo 

Belga e Tanganica tiveram grande infuência nas colônias portuguesas. Estudantes 

como: 

Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Agostinho Neto25, Marcelino dos 
Santos, Noémio de Souza, Viriato da Cruz, António Jacinto, Mário de 
Andrade, Alda Espírito Santo, António Pimentel Domingues, 
Guilherme Espírito Santo, Francisco Tenreiro, dentre outros, 
formaram-se e tornaram-se profissionais nos anos 50 e, voltando a 
seus países, vieram impregnados de ideias libertadoras e das 
marcas das dificuldades enfrentadas na metrópole (MENEZES, 2000, 
p.167).  

 

          Foi precisamente deles que nasceram os primeiros focos de resistência 

organizada, os primeiros participantes e ideólogos dos movimentos de libertação 

nacional que, embora lentamente, ajudariam a liquidar o colonialismo tardio 

português. Eles começam a organizar os primeiros grupos de resistência que 

encontravam respaldo no primeiro partido nacionalista (Partido da Luta Unida dos 

Africanos de Angola (PLUA), orientado para a luta clandestina. Outros também 

existiam como: “Movimento para a Independência de Angola (MIA) e Movimento 

para a Independência Nacional de Angola (MINA), que juntos constituíram, em 1956, 

o Movimento Popular de Libertação de Angola, o (MPLA)” sob o comando de quem 

                                                         
25

 Agostinho Neto veio a ser o 1º Presidente após a independência de Angola, ficando no poder por 
apenas quatro anos, tendo como seu sucessor o Engenheiro José Eduardo dos Santos.  
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seria o primeiro presidente de Angola o general Antônio Agostinho Neto (SANTOS, 

2006, p.50). 

          De acordo com Haydu (2010), o MPLA colocava-se como um partido de 

perspectiva socialista, uma de suas armas era sua política antirracista e anti-

tribalista que lhe proporcionava interessantes perspectivas de obtenção de um apoio 

nacional mais abrangente.   

          Devido o apoio em grande escala dos grupos angolanos em prol da possível 

liberdade, em março de 1959, o Governo Português começou uma forte ofensiva 

para inibir as ações que atentavam contra sua presença no território angolano, 

“instalando a Força Aérea e realizando prisões em altas escalas dos dirigentes do 

MPLA, a população vai às ruas para protestar pacificamente, mas as tropas 

portuguesas vão à luta e matam diversas pessoas” (SANTOS, op.cit., p.51).  

          Esse fato contribuiu ainda mais para elevar o ânimo de revolta do povo 

angolano, pois estava decidido a não recuar no seu intento de liberdade, nem que 

para isso tivesse que matar ou morrer, mas o opressor (colonizador) precisava ser 

detido de qualquer maneira, assim, conseguiria ao mesmo tempo suprimir um 

opressor e um oprimido.           

          As ações dos portugueses, porém, não obtiveram os efeitos desejados visto 

que surgiram ainda outras organizações como a União das Populações do Norte de 

Angola (UPNA) transformando-se posteriormente em União das Populações de 

Angola (UPA - 1960), e, em 1962, se transformando em Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA) liderado por Holden Roberto.  

          Pode-se dizer que o início da luta armada para a libertação de Angola se deu 

em “04 de fevereiro de 1961, com os militantes do MPLA lançando ataque às 

cadeias de Luanda, para libertar os presos políticos” (BITTENCOURT, 1999, p.25). 

          Em 1966, surge a UNITA (União Nacional para a Independência total de 

Angola), criada por Jonas Malheiro Savimbi, organização dissidente do FNLA que se 

estruturou no sul e leste de Angola e que preconizava uma “independência total 

confederada”, procurando “agrupar os grupos étnicos do sul e do leste, apelando ao 
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mesmo tempo aos brancos na base da oposição ao partido do MPLA” (LIBERATTI, 

1999, p.26).  

          A UNITA envolveu-se tardiamente na guerra anti-colonial, participando do 

conflito de forma significativa somente no início dos anos 1970 ao “aliar-se com a 

África do Sul e a FNLA em uma coalizão contra as forças do MPLA” (Ibid.). Contudo, 

foi um dos três movimentos que mudaram os rumos da história contemporânea de 

Angola, ao não aceitar o governo do MPLA após as eleições democráticas, 

deflagrando a guerra civil angolana. 

          De acordo com Fanon (2005, p.51) o processo de libertação nacional, 

quaisquer que sejam as fórmulas introduzidas para conquistar a descolonização 

“será sempre um fenômeno violento, a descolonização é simplesmente, a 

substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens”, que têm no 

seu histórico as lembranças da violência, o ensinamento da escola européia e não 

se identificar totalmente devido o tempo passado com a terra da sua criação, fato 

que ocorreu com Eduardo dos Santos, Holden Roberto e Jonas Savimbi.  

          Vale ressaltar que todos fazem parte de uma elite que é o produto do 

colonizador, fato comprovado pela história, pois os mesmos atos da bárbarie 

continuaram e na liderança dos próprios angolanos.           

          O governo de Portugal manteve Angola sob sua ditadura até 25 de Abril 

de1974, quando começaram os primeiros diálogos com os movimentos de libertação 

devido às grandes baixas que sofrera. Começa a negociar o fim do governo 

português e o início do processo de transição para o governo angolano, que seria 

conquistado em definitivo só em 11 de Novembro de 1975.  

          No entanto, dentro de Angola, a situação precipitava-se perigosamente para o 

caos incontrolável, provocado, duma parte, pelos colonos insatisfeitos da extrema 

direita e, doutra parte, pelas intrigas ideológicas entre os três movimentos de 

libertação. 

          De acordo com Fanon (2005, p.52) o primeiro confronto dessa relação 

conflitante será desenrolado: 
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Sob o signo da violência, e sua coabitação – mais precisamente a 
exploração do colonizado pelo colono – prosseguiu graças as 
baionetas e os canhões. O colono e o colonizado são velhos 
conhecidos. E, na verdade, o colono tem razão quando diz que os 
conhece. Foi o colono que fez e continua a fazer o colonizado.           

 

          Com a situação insustentável nas relações sociais e a violência se alastrando 

em grandes proporções pela região angolana, Portugal se vê obrigado a intervir 

enviando o “almirante Rosa Coutinho para presidir a Junta Governativa em Angola”, 

o que gerou frustração para muitos colonos e seus aliados (IMBAMBA, 2010, p.88).  

          O objetivo de Portugal era ceder aos grupos de libertação a liderança política 

de Angola. Para isso o Almirante seria incubido de construir o processo de transição 

de governo com os três movimentos de libertação,  legalizados e reconhecidos como 

legítimos representantes do povo angolano. 

          No entanto, a situação estava caótica e a violência não cessava, mesmo 

sabendo-se da possível transição de governo. O problema não era agora 

diretamente com a metrópole e sim com os colonos que fizeram suas raízes no país, 

e não queriam desfazer-se daquilo que sofreram para acumular, não cogitavam 

perder suas posses conquistadas e não queriam retornar a Portugal e recomeçar 

nova vida de trabalho. A guerra interna estava declarada e de forma aberta entre 

colonos e colonizados, sendo que um grupo era hospedeiro do outro nessa violência 

descontrolada.  

          O problema da violência é denunciado por Queiroz (1978, p.37) da seguinte 

maneira: 

Assim que, [...] os primeiros meses do processo de transição para a 
independência foram ainda mais duros que os longos anos de luta 
armada contra o regime colonial fascista. A guerra não se 
desenrolava somente nas matas do norte ou nas savanas do leste. 
Havia chegado aos grandes centros urbanos. E de Abril a Julho de 
1974, morreram nas cidades de Angola milhares de homens, 
mulheres e crianças. 
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         Portugal precisava resolver também um outro problema, não menos 

importante: sanar a falta de unidade e construir a confluência entre os três 

movimentos, que multiplicavam, sempre mais perigosamente, manobras tendentes a 

acentuar divisões, desconfianças e conflitos. A unidade de outrora também se 

desfacelava devido a problemas étnicos, e os grupos reconheciam nessa fase 

apenas as lideranças partidárias, interesses individuais voltavam a ser prioridade 

para os que queriam a liderança política de Angola.   

          Uma plataforma de entendimento e um cessar-fogo efetivo entre os três 

movimentos devia existir para que as conversações oficiais com Portugal fossem 

ativadas. Assim, UNITA, FNLA e MPLA deviam normalizar as suas relações, já que 

os três eram chamados a defender a mesma causa diante de Portugal, “Jonas 

Savimbi desempenhou o papel de moderador, e assinaram entre si um acordo para 

a paz a fim de constituírem uma frente única para as negociações frente a Portugal” 

(IMBAMBA, 2010, p.89).   

          No dia 10 de Janeiro de 1975, era firmado em Portugal, o tratado de Alvor, 

que ocorreu na cidade de Alvor, com os três movimentos representantes de Angola, 

acordo que criava um governo de transição, estabelecendo a data de 11 de 

Novembro de 1975 como dia oficial para o fim total da colonização portuguesa em 

terras angolanas. 

Assim, às zero horas do dia 11 de Novembro de 1975, num lado, o 
presidente do MPLA, Agostinho Neto, proclamava triunfalmente, em 
Luanda, o nascimento da República Popular de Angola (RPA) e 
noutro lado, Jonas Malheiro Savimbi, presidente da UNITA, e Holden 
Roberto, presidente da FNLA, proclamavam coligados, no Huambo e 
no Ambriz, respectivamente o nascimento da República Democrática 
de Angola (RDA). Assim no mesmo dia e nas mesmas horas, 
nasceram duas Angolas. A única diferença é que enquanto o 
governo do MPLA se consolidou e receberia consagração 
internacional pelo reconhecimento de dezenas de Estados, o 
governo do FNLA/UNITA não sobreviveria mais do que um dia e não 
reconhecido por qualquer Estado, o que levou Savimbi, logo no dia 
seguinte, a desmarcar-se dos compromissos assumidos com Holden 
Roberto, pondo fim à RDA e, portando, pela resistência, com o intuito 
de derrubar o govermo marxista-leninista26 de partido único imposto 
pela força das armas. Começa mais uma trágica e ensanguentada 
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 A ideia de um partido único que interviesse de maneira centralizada na defesa de um programa 
revolucionário. 
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história de Angola, em que a sociedade foi paralisada, pilhada e 
destruída nos seus bens materiais, espirituais e culturais. Adiando o 
desenvolvimento integral do seu país e dos seus habitantes 
(IMBAMBA, 2010, p. 93). 

 

          Em 06 de Novembro de 1975, o “Brasil foi o primeiro país a reconhecer a nova 

República de  Angola, e estabelecer relações com o governo de Agostinho Neto, 

antes mesmo da data oficial da sua independência”. As Nações Unidas reconheciam 

o governo do MPLA em 1976, como legítimo representante de Angola (MENEZES, 

2000, p. 211).  

          Este reconhecimento por parte do Brasil até hoje faz com que as boas 

relações estejam presentes , pois dificilmente um estudante de curso superior não 

saiba desse apoio que foi dado pelo Governo brasileiro. O que muitos angolanos 

não sabem é que o Brasil reconheceu a independência de Angola em meio a uma 

ditadura militar e política, mostrando o lado contraditório da nossa história. 

          Essa relação conflituosa entre colonos e colonizados, tendo como foco 

principal a dominação, a exploração, a escravização e a manifestação do impulso 

pelo sonho da liberdade, geraram mortes, dores e sofrimentos. Nesse período, os 

ritos de morte (suicídio) agora são reprimidos e reorientados para atender as 

exigências dos dominadores coloniais, enfim, a violência é pela violência em prol da 

metrópole.  
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CAPÍTULO III  

                                                             

                        Lá    em     baixo    na    margem     do     Cubango 

                         p’rós    lados     do     Cuangar     Karungu      João 

                                                  foi  na  lavra. Filho  na cacunda quinda  na cabeça 

                         foi  na  lavra  Karungu  João no Cuando-Cubango 

                         p’rós lados do Cuangar Karungu João foi na lavra 

                         procurar   mandioca   filho   na   cacunda   quinda                        

                         na cabeça que fome é  bicho roendo, mordendo... 

                         foi  na  lavra  Karungu  João   só  encontrou  mina 

                         debaixo do pé as pernas  perdeu  e o filho morreu 

                         pequeno,pequenino na cacunda de Karungu João 

                         Aiuê, Suku ianguê! 

                      

                         Poema Lavra de Morte de “Namibiano Ferreira”. 

 

A guerra civil angolana 

 

3.1 Problemas étnicos? 

          A alegria pela grande conquista, que seria o fim da guerra, durou muito pouco, 

pois antes mesmo do início do dia da independência, começou outra guerra interna, 

pelo domínio de Angola. O individualismo das lideranças políticas partidárias em 

busca do poder total de Angola se manifestava e suscitava o mesmo espírito de 

violência que até então estava destinado aos colonos portugueses. 

         Com o intuito de ter o poder e o direito de controlar o país os movimentos de 

libertação guerrearam entre si, e os grupos que lutavam pela liderança sabiam que 

tinham que começar o controle, principalmente, pela capital Luanda, através da qual 
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o aparato financeiro e militar estaria à disposição. Bittencourt (1999, p.138) narra a 

intenção dos grupos em se organizar na cidade da seguinte maneira: 

Na fase inicial de organização para a luta com objetivos nacionais 
foram as camadas mais consciencializadas das cidades e a 
população rural mais próximas aos centros urbanos-afetados pelo 
recrutamento de mão-de-obra e pela expropriação de terras-que 
responderam de imediato ao chamado para uma insubordinação 
colonial politicamente organizada, num segundo momento a 
sobrevivência dos movimentos políticos irá depender da sua 
expansão por bases mais alargadas. E aí, evidentemente, contarão 
muito as filiações e proximidades existentes entre os líderes dos 
movimentos e os diversos grupos etno-linguísticos.  

 

          Tais alianças, favoreceram o surgimento de uma ligação entre os “grupos 

etno-linguísticos e o movimento de libertação”. Essa forte corrente justificaria a ideia 

da proliferação da expressão “bases étnicas”. De acordo com a fundação de cada 

partido, o MPLA estava vinculado aos Kimbundus, o FNLA aos Bakongos e a UNITA 

aos Ovimbundus, estabelecendo, dessa forma, fronteiras e, ao mesmo tempo, 

reservas de militantes para os três principais movimentos de libertação angolana 

(Ibid., p.139). 

          Os principais líderes dos grupos de resistência, tinham formação acadêmica 

no exterior. Sendo que o primeiro grande lider do MPLA foi Antonio Agostinho Neto, 

que começou a se aprofundar no mundo acadêmico em 1951, deixando Angola e 

embarcando para Portugal, a fim de frequentar a Faculdade de Medicina de 

Coimbra. Nesse período acadêmico, participou das atividades sociais, políticas e 

culturais da Casa dos Estudantes do Império com sede em Lisboa. Em 1948 é 

concedida a Agostinho Neto uma bolsa de estudos pelos Metodistas americanos, 

transferindo a sua matrícula para a Faculdade de Medicina de Lisboa, cidade onde 

passa a residir e continuar a sua atividade cultural e política. Agostinho Neto ocupa a 

Presidência da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos, cargo que 

desempenhou até a data do seu falecimento27. 

                                                         
27

 Dados extraídos do sítio http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&id=66&lang=en. 
Acesso em 12 de Setembro de 2012. 
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          Após a morte do presidente Agostinho Neto, a liderança do MPLA foi sucedida 

pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, que continua sendo a principal figura do 

Governo, estando no comando por mais de três décadas, sendo considerado por 

muitos políticos aqui da África como um dos mais habilidosos que o continente já 

conheceu. Sobreviveu a Guerra em Angola, os problemas da Guerra Fria, soube 

dominar os generais na guerra a ponto de nunca sofrer um golpe ou desafio de sua 

autoridade. Educado em escolas do Governo Colonial em Luanda, formou-se 

engenheiro de petróleo no Instituto de Petróleo Gás de Baku, na Antiga União 

Sovíética através de uma bolsa de estudos providenciada pelo Movimento fundado 

por Agostinho Neto em 1956, onde se casou com uma cidadã soviética (TIBURCIO, 

2009). 

          O lider da UNITA, foi o combatente Jonas Malheiro Sidónio Savimbi, acusado 

pela oposição por ser um fantoche sul-africano e estadunidense. Dentro do contexto 

da Guerra Fria construiu a imagem de um Savimbi estadista, sagaz, grande líder 

estrategista que libertaria Angola da opressão comunista. A imagem construída pelo 

próprio é ainda presente entre seus seguidores, mantida pelo partido existente até 

os dias atuais. Segundo eles, Savimbi seria: 

Um filho especial da mãe África, nacionalista dedicado, o nosso 
inesquecível líder [...], um líder cheio dos valores da africanidade. 
Jonas Savimbi era um líder que se preocupava com o militante mais 
humilde das bases do nosso partido, e que ao mesmo tempo era 
capaz de discutir com os grandes líderes mundiais que o 
reconheciam como um igual. Homem culto, de visão internacionalista 
e personalidade forte, o Dr. Jonas Savimbi tornou-se numa figura 
emblemática dentre os líderes africanos com os quais teve contato 
mais próximo. Ele comia a mesma comida que os soldados e exigia 
que os seus generais também o fizessem, porque para ele, a luta 
pela igualdade entre todos os angolanos, por uma Angola sem 
privilégios, era um compromisso que obrigatoriamente se devia 
traduzir nos comportamentos diários e numa postura ética. O seu 
ideal da independência total de Angola continua vivo, atual, e é um 
ideal não só da UNITA, mas um objetivo de todos os angolanos 
(SAMUKAVA, 2005, pp.1-2). 

 

          Sua formação secundária fora nas escolas protestantes americanas na 

província de Bié e Lubango, chegando em Lisboa em 1958 através de uma bolsa de 
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estudos da Igreja de Cristo Unida para estudar medicina. Teve uma breve passagem 

pela França e recusou ofertas de bolsa de Moscou, transferiu-se com uma nova 

bolsa de estudos para a Universidade de Friburgo e mais tarde para Lausane, Suiça, 

onde concluiu seu curso de Ciência Política (AGÊNCIA LUSA, 2007).   

          O líder do FNLA era Álvaro Holden Roberto, esse líder histórico foi um dos 

três dirigentes angolanos subscritores do Acordo do Alvor, que levou Angola à 

independência. Os seus estudos primários e secundários foram em Léopoldville, 

atual Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, onde viveu de 1925 a 

1940, altura em que regressa à terra natal, onde fica pouco mais de um ano. 

Durante oito anos foi contabilista na administração colonial belga. Conta-se que a 

opção pela política resultou de um caso de brutalidade que Holden Roberto 

presenciou durante uma visita a Angola, entre um chefe branco e um velho negro, 

mas a escolha resultou também dos contatos que manteve nos anos 50 com um 

círculo de congoleses e figuras como Patrice Lumumba (Ibid.). 

          Rejeitou a via marxista, mas aderiu à ideia maoista de que é impossível a 

revolução sem derramamento de sangue. Depois da independência e com o início 

da guerra civil em Angola, a FNLA foi derrotada pelas forças do MPLA (Movimento 

Popular de Libertação de Angola, no poder) e Holden Roberto refugiou-se no Zaire 

(atual República Democrática do Congo), de cujo presidente (Mobutu Sese Seko) 

era cunhado. Depois de uma passagem pelo Gabão, chegou a Paris, onde obteve 

em 1980 o estatuto de exilado. Regressou a Luanda a 31 de Agosto de 1991, após a 

assinatura, em Lisboa, a 31 de Maio, do Acordo de Paz de Bicesse. Pouco depois 

da sua morte, o chefe de Estado angolano, na sua mensagem, considerou Holden 

Roberto "um dos pioneiros da luta de libertação nacional, cujo nome incentivou uma 

geração de angolanos a seguir a via da resistência e do combate pela 

independência de Angola (NV.LUSA, 2007). 

          Com esses três grupos movidos pela paixão da sua etnia, distanciando-se, 

portanto, da missão de unificar o país, esse novo momento de Angola estava 

ressurgindo com sérios problemas, cujas proporções marcariam definitivamente a 

vida do povo até hoje devido aos grandes problemas sociais que a guerra interna 

geraria. O objetivo entre esses grupos de libertação foi um problema quase tão 
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significativo quanto a própria luta contra o colonizador. Na base dessas diferenças 

situavam-se não apenas vaidades pessoais e disputas políticas, mas profundas 

distâncias ligadas à histórica relação entre as muitas etnias africanas, e também aos 

interesses externos de países que se aproveitaram desse momento de instablidade 

política e social de Angola para introduzir seus interesses políticos próprios, como é 

o caso dos E.U.A, a U.R.S.S, Cuba, Africa do Sul e em menor proporção a China e o 

Zaire28. 

          Pesavam, também, diferenças de cor entre os líderes, com negros autênticos 

(como Viriato da Cruz) combatendo mulatos educados em Portugal (como Agostinho 

Neto) ou estrangeiros (como Holden Roberto) que viveram e se educaram no 

exterior (às vezes até por força da repressão colonial). Provavelmente a “repressão 

salazarista, usava desta dissensão não apenas no combate armado para aniquilar 

os nacionalistas, mas também para reforçar a ideologia do colonialismo anacrônico 

português”(MENEZES, 2000, p.172). 

          É possível ouvir ainda hoje de estrangeiros brasileiros, cubanos e 

principalmente  portugueses que os negros não se entendem e precisam do branco 

para organizá-los e civilizá-los; a presença dele (estrangeiro) é necessária para o 

progresso do país. Esse discurso é uma constante que abriga também grande 

quantidade de estrangeiros que moram e trabalham em Angola, ao se considerarem 

superiores ao povo angolano em termos sociais e culturais, ou seja, a tônica do 

preconceito continua, entretanto, com uma nova roupagem, de certa forma é uma 

continuação da violência quando se levanta novamente a bandeira da superioridade 

sobre os angolanos. 

          Voltando aos problemas étnicos dos grupos, as justificativas usadas para não 

aceitarem a liderança de outros grupos são diversas; começando pela UNITA que 

surge de uma dissidência da FNLA. O principal argumento do grupo liderado por 

Jonas Savimbi, era o “tribalismo dos dirigentes da FNLA, na sua maioria Bakongo, 

esse argumento fortalece cada vez mais a vinculação das bases étnicas”, 

(BITTENCOURT, 1999, p.140).  

                                                         
28

 Detalhes da influência externa se encontram no item 3.2 desse capítulo. 
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          A UNITA representada pelos seus dirigentes acreditava que a liderança da 

FNLA privilegiara apenas o grupo de sua etnia, alegando essa a principal razão para 

a cisão do grupo que pregava o retorno imediato dos Ovimbundos, etnia que tinha 

uma parte considerável fora das fronteiras de Angola. A ideia era que viessem 

integrar suas fileiras de combate para que se fortalecesse o movimento e se 

superasse de forma significativa os outros dois movimentos de libertação, para 

então seguir com o domínio exercido sobre algumas cidades do centro do território 

nacional de Angola. 

          Ambos- MPLA e FNLA- nasceram em contexto urbano, com a FNLA sendo 

ponto de referência para os Bakongos, “apoiada pela população interiorana, mais 

carente, sem educação e que considerou a população da capital como apoiadora 

dos portugueses”(RIZZI, 2005, p.27). Ela tecia uma fina organização nas terras ao 

Norte, buscando apoio para que levassem os Bakongos ao poder, embora convicta 

de que o país não estivesse pronto para uma independência total. O que a FNLA 

pregava mesmo era “um arranjamento político que favorecesse os governos locais 

e, consequentemente, seu grupo” (MENEZES, 2000, p.189).  

          A acusação ao MPLA seria devido a educação que Portugal oferecia aos leais 

do seu governo, dando-lhes o direito de estudar na Europa e, consequentemente, 

facilitar também a incursão nas bases da cultura européia. Essa regalia, denunciada 

pela FNLA, era motivo para não aceitar a representatividade desse grupo no poder, 

aspecto que influenciou o andamento da guerra civil.   

          O MPLA, que de acordo com sua fundação seria um movimento Kimbundu, 

assumiu desde o início de sua formação o componente crioulo dos novos 

assimilados e dos elementos atuantes fora da colônia, “com o português como 

lingua oficial, mais educado e próxima das orientaçõe da esquerda européia, uma 

postura supra étnica das mais importantes, e diríamos até que investiu nessa 

imagem como forma de fazer frente aos demais movimentos”(BITTENCOURT, 1999, 

p.140).  

          Acreditavam que estavam melhor preparados para comandar os grupos 

internos e, consequentemente, o país angolano, devido aos ensinamentos 
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adquiridos fora do país, fato que se concretizou na prática, pois esse partido está no 

poder há vinte e nove anos e ficará ainda até 2017 por ter vencido as eleições em 

Setembro/2012, completando assim uma trajetória de trinta e três anos no poder de 

forma consecutiva. 

          A sua relação com o colonialismo passou por componentes culturais bem 

diferentes dos que serviram de base para a “crioulidade”, uma das fontes do MPLA, 

recebendo um contigente maior de pessoas para o seu quadro, engrossando cada 

vez mais o MPLA vindo das metrópoles, onde estudavam (BITTENCOURT, 1999, 

p.143).  Assim, os crioulos começam a recusar as escassas oportunidades obtidas 

junto ao colonialismo e adotarão um nacionalismo radical, com referências 

marxistas/leninistas, devido ao apoio interno da URSS, e assim se prepararam para 

dar início a uma grande revolução no país angolano. Mesmo com problemas de 

apoio no início do movimento e apesar da repressão portuguesa, conseguiu avançar 

na sua luta.          

          Com a intensificação dos ataques de Portugal, “reprimindo cada vez mais os 

grupos de resistências”, a elite Bakongo conseguiria exilar-se no Congo-

Léopoldville29 em 1962, onde já se organizariam como FNLA, em um “Governo 

Revolucionário de Angola no exílio”, com fortes ligações na sociedade rural desse 

grupo etno-linguístico, também progride na sua luta e estabelece relações com 

organizações atuantes em Luanda (LIBERATTI, 1999, p.34).   

          Os grupos começam a buscar o apoio de outros países para fortalecer a sua 

causa, mas a cada aliança vão mostrando fechamento na própria etnia; as 

lideranças já não aceitam unir-se para enfrentar o poder da colônia, gerando o 

enfraquecimento da união dos grupos nacionais para a libertação de Angola. 

          Essa configuração inicial dos dois movimentos marcará a rápida e infrutífera 

tentativa de associar as duas frentes de luta, o ritmo e o perfil das acusações 

mútuas que irão surgir. O MPLA consideraria não-angolana, racista e tribalista a 

liderança da FNLA, enquanto que a FNLA acusará o MPLA de não-africano e 

dominado por uma elite mestiça. Essa divisão do movimento nacionalista refletia, 

                                                         
29

 Foi o nome da atual República Democrática do Congo. 
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portanto, a politização de oposições socioculturais complexas obtidas ou 

processadas no decorrer da história da formação das elites angolanas sob a 

colonização portuguesa.       

          O Congo-Léopoldville foi um país muito importante para a sucesso da 

independência angolana, pois, servia de exílio para os movimentos de resistência do 

MPLA e o FNLA, que se degladiavam entre si por conta de disputa de espaços 

dentro do seu território. No entanto, o FNLA tendo melhor relações políticas com o 

governo, e principalmente após o assassinato de Patrice Lumumba30 e a subida ao 

poder do direitista Joseph Mobutu31, em 1963, expulsaria o MPLA de seu território 

que conseguiria exílio no Congo-Brazzaville32. 

          Foi durante a sua estada ao país que o MPLA pode consolidar sua aliança 

com Cuba e a União Soviética. Este apoio internacional do bloco socialista ao 

movimento de libertação “era o reflexo das perspectivas de sua inserção 

internacional e do apoio externo que poderia lograr para sua luta armada em 

Angola”(LIBERATTI, 1999, p.34). Fato que ocorreu, pois essas duas nações 

apoiaram e contribuiram diretamente com o MPLA no processo de independência 

colonial e também na guerra civil.           

          O precário acordo de transição firmado entre o governo de Portugal e os 

grupos do movimento de libertação de Angola em 1974 durou pouco tempo diante 

da hostilidade crescente entre os grupos nacionalistas. Ficava cada vez mais 

explícita a intolerância entre eles, o fato é que não levaram em conta o longo tempo 

de sofrimento que tiveram e muito menos valorizaram as milhares de mortes dos 

angolanos em prol de uma única causa, a liberdade do seu povo frente a colônia 

portuguesa.  

                                                         
30

 Patrice Émery Lumumba foi um líder anti-colonial e o primeiro-ministro eleito em junho de 1960 na 
atual República Democrática do Congo depois de ter participado da conquista da 
independência do Congo Belga em relação à Bélgica. 

31
Joseph Desiré Mobutu foi o presidente do Zaire entre 1965 e 1997. Com uma imagem marcada pelo 

uso de um barrete de pele de leopardo e uma bengala, fica para a história contemporânea 
de África como um dos mais poderosos governantes do continente. 
32

 República do Congo. 
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          Esses líderes intelectuais investiram a sua agressividade na própria vontade 

apenas dissimulada de assimilar-se ao mundo colonial. Pôs sua agressividade a 

serviço dos seus interesses próprios, dos interesses de indivíduos. A insensatez dos 

grupos de resistência por não se entenderem e o estopim dos conflitos entre si, 

deixou exposta a guerra civil entre os grupos de resistência angolana. 

          Vale ressaltar que Angola teve como seus líderes na descolonização uma elite 

totalmente produzida pela metrópole, pois todos estudaram longe de seu país de 

origem, e o fato de passarem muitos anos longe, provavelmente teriam mais 

dificuldade de se identificar com os hábitos e costumes da nova população 

angolana. O país, que agora está livre do mando português, se encontra sem 

esperança devido a insensibilidade dos líderes dos grupos étnicos, que usam o seu 

próprio povo, para à conquista de bens próprios. Todos querem o Estado e, 

consequentemente, o poder, por isso é mais fácil juntar-se ao seu povo de origem, 

contra os outros, ficando bem claro quais eram as divisões étnicas, e a formação da 

nova elite angolana. 

          O que era um problema nacional, como o abuso dos portugueses, a perda da 

identidade cultural para formar novos identidades nacionais, o ajuntamento e a 

divisão das fronteiras, agora  não é vista como grande problema social. A dificuldade 

agora é como dividir ou abrir mão de um Estado com tudo que ele pode oferecer, em 

prol da liderança de um grupo rival. Portanto, o interesse agora é acusar os que 

estão no poder, alegando defender os interesses do seu grupo cultural. 

          Os  grupos liderados pelo MPLA, FNLA e UNITA não deflagraram sozinhos a 

guerra entre si. Eles obtiveram apoio indireto de aliados externos e, conforme a 

situação política tornou-se mais crítica, as alianças tornaram-se pública, agudizando 

rivalidades e hostilidades.   

          Porém, tais alianças iriam se transformar posteriormente em apoio político e 

benefícios econômicos pelo fato de Angola ser rica em petróleo e diamantes, 

produtos de muita valia para muitos países e luxo para outros.           

          O sofrimento angolano causado pela guerra civil, teve influências externas que 

de alguma forma contribuiu e trabalhou para que as agruras sociais se 
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materializassem. Citaremos alguns países e suas relações com os grupos de 

movimentos, apresentando algumas influências que tiveram no conflito contribuindo 

para o triste desfecho do continuismo do sofrimento dos angolanos.  

 

3.2 Participação da União Soviética e Cuba nos conflitos internos 

          A guerra civil angolana teve participação e contribuição externa de alguns 

paises, dentre eles a União Soviética que aparentemente não possuía uma clara 

política para a África até a segunda metade de 1950. Já no início dos anos 1970, 

Moscou parecia mais à vontade em afirmar seu apoio às lutas dos povos por 

liberdade, democracia e socialismo, e auxiliar ativamente os povos do terceiro 

mundo a buscarem liberdade política e social. No entanto, “a partir do 24° 

Congresso do Partido Comunista Soviético em março de 1971, as políticas 

soviéticas passaram a se interessar por partidos marxistas/leninistas e grupos 

revolucionários de equerda”(TIBURCIO, 2009, p.85).  

          Com relação a Angola devido ao longo conflito contra a metrópole portuguesa, 

Moscou forneceu ao MPLA pouca ajuda em forma de armas e dinheiro, no entanto, 

após a queda da autoridade portuguesa, intensificam-se as ajudas. O intuito era 

“libertar os povos colonizados do controle político e econômico, assim, através da 

defesa à participação nos conflitos armados revolucionários, estabelecer regimes 

socialistas nos países livres do jugo colonial”. Outra possibilidade que justifica a 

participação da URSS no conflito seria do ponto de vista estratégico, a “África Autral 

poderia reduzir o tempo necessário para projetar seu poder naval no Oceano Índico 

e possivelmente aumentaria seu status como potência global, para intermediar 

resoluções de conflitos internacionais”(LIBERATTI, 1999, p.48).  

          A participação de Cuba que trabalhava no fornecimento de tropas e 

treinamento militar foi preponderante, pois permitiu que a URSS mantivesse sua 

participação sob limites seguros, podendo aumentar sua ajuda ao MPLA com envio 

de armas e dinheiro. Outro fator que muito marcou, foi a percepção de que os EUA, 

fariam contribuições ao FNLA e a UNITA, fortalecendo o apoio aos dois movimentos. 
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Esses fatos possivelmente contribuiram para participação da União Soviética na 

guerra civil angolana.  

          Os cubanos  tiveram um envolvimento mais intenso na guerra civil angolana e 

até hoje é possível encontrar um grande contigente de trabalhadores cubanos 

enviados pelo governo no processo de restauração de Angola. Muitos já constituiram 

famílias e ficaram definitivamente em Angola.  Os líderes cubanos acreditavam ser 

“responsabilidade cubana” auxiliar aqueles que lutavam pela liberdade, assim, 

firmaram aliança entre si e por “solicitação de Agostinho Neto em 1975, Cuba envia 

12 mil soldados com a missão de auxiliar o MPLA diante das forças da África do Sul, 

do FNLA e UNITA. Cuba na guerra civil angolana agia, independentemente, pois 

tinha política própria para Angola, não era um substituto da URSS, muito pelo 

contrário, “interferia diretamente em Angola à revelia de Moscou, acreditava que a 

África em geral estava prestes a abraçar o socialismo, após séculos de opressão 

colonial e do capitalismo” (TIBURCIO, 2009, p.96). 

          Apesar de Cuba não ter nenhum interesse estratégico global no conflito como 

a URSS, Fidel tinha boas relações com Moscou, de quem era dependente  

economicamente. O governo cubano acreditava que “sua intenção em apoiar um 

regime pró-soviético possivelmente manteria sua preferência por parte de Moscou 

em continuar suas boas relações e também seu apoio econômico”( Ibid., p.97).  

          A decisão de apoiar Angola por parte de Cuba, garanteria a permanência do 

MPLA no poder através dos anos que se seguiram. Em 1976, “Cuba sofreu pressões 

de seus aliados soviéticos para que retirassem os 36 mil soldados que estavam a 

campo”. Em Abril do mesmo ano Fidel negocia a retirada gradual e progressiva do 

contingente, e, consequentemente, em “Março de 1977, apenas 19 mil cubanos 

permaneceriam em um momento em que os sul-africanos novamente invadiram 

Angola, no entanto,  a saída total seria apenas em 1991” (Ibidem., p.99). 

3.2.1 Participação da China e Zaire nos conflitos internos 

          A participação da China na guerra civil não foi muito intensa, assim como os 

estadunidenses, ela também tinha o propósito de conter o avanço soviético no 

continente. A China teve algum envolvimento com a UNITA, mesmo sendo um apoio 
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curto e não chegou a ser substancial. Mas foi com a “FNLA que a China mais se 

envolveu, dando auxílio sob a forma de treinamento militar  e armas, até Outubro de 

1975, um dia depois da invasão sul-africana em Angola”(LIBERATTI, 1999, p.53). A 

China que queria uma presença mais significativa na África, politicamente estava 

numa situação constrangedora, pois um apoio aos EUA e África do Sul, poderia 

prejudicar sua imagem no bloco socialista. Com a entrada sul-africana no conflito, 

ela se retirava da guerra civil angolana.  

          Já o Zaire que hoje é chamada de República Democrática do Congo, teve um 

papel relevante nesta guerra civil angolana, pois na fase do “exílio dos movimentos 

de libertação, o então, Congo-Léopoldville, serviu de abrigo ao MPLA e a FNLA”. O 

presidente Mobutu consolidando-se no poder, transformou seu país numa constante 

“luta  contra a presença da URSS e Cuba em Angola, corta relações com o MPLA e 

fortalece a mesma com a FNLA”. Mobuto tinha relações políticas e pessoais muito 

boas com Holden Roberto, lider da FNLA, contribuindo assim com o grande auxílio 

obtido por Mobuto (Ibid., p.96).  

          O Zaire contribui com a FNLA “com armas, dinheiro e com o fortalecimento de 

um campo de treinamento militar”, contudo, mediante a derrota do movimento da 

FNLA, Mobuto normalizaria relações com MPLA em Fevereiro de 1976 e, 

posteriomente, nos anos de 1980, “Mobutu apoiaria a UNITA, chegando a permitir 

que em seu território guerrilhas deste movimento pudessem realizar 

treinamento”(Ibidem.). 

 

3.2.2  Participação da África do Sul e dos E.U.A nos conflitos internos 

          O envolvimento da África do Sul na guerra angolana teve no princípio o intuito 

de apenas impedir que as forças do grupo insurgente da “SWARPO (South-West- 

Africa People´s Organization) que se estabeleceram no sul de Angola, fossem bem 

sucedido no seu intento que era guerrear em prol da independência da Namíbia” 

(Ibidem., pp. 58-59). Em Agosto de 1975, as forças sul-africanas adentraram o 

território angolano e fizeram aliança com os grupos de resistência FNLA e UNITA, 

dessa invasão conseguiram “dominar o complexo de hidroelétrica de Ruacaná e 
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outras instalações no rio Cunene”. A invasão foi um divisor de aguás nesta guerra, 

pois gerou um grande apoio para as forças do MPLA. Em 1975-76, a URSS enviou 

apoio em armas e, Cuba, milhares de soldados para Angola. Esse apoio foi crucial 

para a solidificação do MPLA no poder e para a derrota das forças anti-MPLA 

(LIBERATTI, 1999, pp. 58-59).  

          Já os EUA após a Segunda Guerra Mundial, não apoiavam os movimentos de 

libertação do, então, chamado Terceiro Mundo, com a alegação que independências 

prematuras poderiam ter efeitos colaterais adversos, sendo o mais provável a queda 

dos novos Estados nas mãos do comunismo. Deste modo, as aspirações da política 

externa estadunidense “deveriam promover seus interesses que eram pró-

colonialista, enquanto vários interesses econômicos seriam melhores servidos 

através de uma postura anticolonialista”(TIBURCIO, 2009, p.80). 

          No ano de 1975, com o esfriamento da relação com Portugal e a preocupação 

com a expansão da URSS na região africana, os EUA interferiram na guerra civil 

angolana aliando-se e auxiliando a FNLA e a UNITA no conflito contra MPLA e 

indiretamente a URSS. A política estadunidense era apoiar as potências coloniais 

quando estas estavam envolvidas, ou então, forças anticomunistas, quaisquer que 

fossem, quando os aliados não estavam envolvidos. O interesse seria fortalecer a 

segurança do Estado dos EUA, e somar força e apoio, para um conflito no futuro 

com forças soviéticas. 

          Entretanto, o momento político americano não estava muito favorável para 

apoios que poderiam desgastar sua imagem na sua política interna, pois: 

O contexto internacional e, principalmente, doméstico, eram 
desfavoráveis à intervenção norte-americana. Em meados dos anos 
70 os Estados Unidos colhiam os frutos de seu desastre na 
Indochina e era abalado pelo escândalo de Watergate33. O poder 
Executivo encontrava-se diante de um Congresso cada vez mais 
disposto a limitar sua autonomia  na política externa. Nesse cenário 
de crescente suspeita com relação à Casa Branca, eram descobertos 
os programas secretos da CIA, inclusive para a FNLA. Com forte 
apelo da opinião pública, o Congresso vetou pelo corte aos fundos 

                                                         
33

 O caso Watergate foi o escândalo político ocorrido na década de 1970 nos Estados Unidos que, 
quando descoberto culminou com a renúncia do presidente americano Richard Nixon eleito pelo 
partido republicano. 
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para Angola e a emenda Clark34, que encerrava definitivamente a 
ajuda norte-americana às forças anti-MPLA (LIBERATTI,1999, p.59).  

 

           A saida dos EUA do combate foi crucial para o desmantelamento da 

oposição, acabando com todas as possibilidades das forças FNLA e UNITA em fazer 

oposição ao MPLA, que contavam com grande apoio da URSS e Cuba. Entretanto, 

com ou sem apoio externo os conflitos internos dos grupos étnicos não cessaram e 

levaram o país a uma destruição social incomensurável.  

 

3.3  A guerra civil 

          Diante da extensão do período do conflito, qualquer tentativa de generalizar e 

simplificar os motivos que levaram o país a sofrer anos de guerra se revela uma 

caricatura de uma realidade complexa. A independência de Angola marcou a aliança  

entre movimentos pró-independência e interesses ideológicos diversos se 

estabeleceram revelando qual era a real luta, não contra o colonizador e sim 

movimento contra movimento na busca do controle do Governo.           

          A independência não trouxe a paz para Angola, pois os movimentos 

constituídos com o fim de lutar pela libertação, passaram a combater entre si. O país 

estava praticamente condenado a precipitar-se perigosa e vertiginosamente para os 

abismos da ruína total, e isto por duas razões principais: “a política marxista/leninista 

assumida e encarnada pelo MPLA e a guerra de guerrilha levado a cabo pela 

UNITA, incentivada e nutrida pelos Estados Unidos e pela África do Sul, contra tal 

política”(IMBAMBA, 2010, p.94). 

          Em primeiro lugar, o MPLA, após ter consolidado o seu poder em todo país, 

pôs em prática a sua guerra ideológica com intuito de construir as sociedades sem 

classes, sendo que os resultados foram catastróficos: a solidificação da força 

monopartidária; as antigas estruturas e os métodos coloniais, que tão heróica e 

tenazmente combateu, herdou-os, usando-os contra os seus próprios compatriotas. 

                                                         
34

  Fim do financiamento para países que estavam em guerra na África. 
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          A carta pastoral dos Bispos Católicos de Angola (1986, p.3) mostra do seu 

ponto de vista toda a indignação por um período que poderia ser comemorado. A tão 

sonhada descolonização de Portugal era um fato, no entanto ela se tornou um 

grande pesadelo na história angolana. A carta está redigida da seguinte maneira: 

O homem novo que, a todo custo, se tentava forjar, era um homem 
violento, repressivo, intolerante, prepotente, hipócrita, desconfiado, 
materialista e constrangido a negar a existência de Deus e a vida 
transcendental; foi banida da circulação a ordem moral e os direitos 
que dela derivam, principalmente, o direito à vida, à liberdade 
religiosa e de expressão, à propriedade privada, à justiça, à 
inviolabilidade da pessoa, à associação, etc [...]As pessoas apesar 
da competência profissional, eram substituídas pela militância; 
confiscos dos bens religiosos, principalmente escolas, tipografas e os 
orgãos de difusão massiva; exibição do terror e da força para incutir 
medo; endoutrinamento com vista a modificar e reformar a 
mentalidade das pessoas; enfim, a independência, em vez de ser 
uma libertação, passou a ser um pesadelo, e que pesadelo!  

 

          Em segundo lugar, temos o drama da guerra que se estendia, com todos os 

seus horrores, em várias partes do país, e também os vários conflitos de interesses. 

Por conseguinte, a guerra já não dependia somente dos angolanos, pois estava 

sendo comandada pelos soviéticos e os estadunidenses que optaram pelas guerras 

por delegação manifestando apoio ao seu grupo de interesse, levando o conflito de 

leste a oeste, saindo da esfera regional e tomando proporções macros, tornando-se 

uma grande guerra civil.                    

          Como vimos anteriormente, cada grupo de libertação tinha apoio de um ou 

mais países, o MPLA era apoiado pela União Soviética e Cuba que controlava a 

cidade de Luanda, Lobito e Benguela,  compartilhava ideias socialistas e recebia 

armas e treinamentos de guerrilhas para fortalecer seu grupo internamente e fazer 

frente aos opositores.  

          A África do Sul apoiava a UNITA que também teve posteriormente a ajuda dos 

EUA. Este grupo era a favor de uma política mais capitalista e, posteriormente, tinha 

em mente negociar  petróleo com a América. A China e o Zaire apoiavam a FNLA, 

que mais tarde também teve apoio da África do Sul, que queria expandir sua 

economia com este promissor país africano.  
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          Os recursos naturais angolanos, se tornariam um dos principais pontos de 

disputa tanto para os movimentos políticos internos quanto para os aliados. Quem 

os conquistassem estaria concentrando o poder em suas mãos e, 

consequentemente, administraria muita riqueza, pois o petróleo angolano, seria 

muito bem vindo para pagar as custas da aliança na guerra civil e deixar os grupos 

internos muito bem pelo retono financeiro que seria gerado. 

          A Guerra Fria na África teve um papel preponderante na influência dos 

conflitos de forma encoberta e algumas vezes aberta. A divisão entre capitalismo e 

socialismo dividiram as sociedades em jovens Estados africanos, tendo a “influência 

dos Estados Unidos e União Soviética no processo de descolonização e também no 

período pós-independência. Angola não ficou imune a essa interferência sendo 

influenciada por ambos, gerando assim as guerras substitutas35”(TIBURCIO, 2009, 

p.77. 

          As guerras substitutas foram parte integrante da Guerra Fria, o medo norte 

americano do poder soviético, real ou imaginário de um lado, e a busca por maior 

segurança por parte dos soviéticos, levou ao fim a aliança que venceu o nazismo. 

Os norte americanos queriam impedir o alastramento do comunismo, pois o 

considerava expansionista, e os comunistas viam as colônias como vias naturais de 

expansão da revolução comunista. 

          Os Estados Unidos analisavam a situação com preocupações, principalmente 

pela disposição de “Moscou em auxiliar os movimentos de libertação na África 

Subsaariana, passou a apoiar e colaborar com ditaduras coloniais e governos 

impopulares como o Sul-Africano a partir de 1948”(TIBURCIO, op.cit.). 

          A aliança política de Portugal com a África do Sul era evidente, e é 

interessante ressaltar que entre os colonizadores havia uma forte unidade, que 

inicialmente política, passou a ter contornos econômicos, e finalmente militares. Isso 

fica evidente através do texto de Jorge: 

                                                         
35

 Este tipo de guerra ocorre quando duas potências ou mais usam terceiros como substitutos ao 
invés de lutar um contra o outro diretamente. 
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[...] a África do Sul tornava-se, assim, a polícia da região. Presta 
auxílio às tropas portuguesas em Angola e Moçambique. Intervém na 
Rodésia e na Namíbia. Faz saber que a sua fronteira norte começa 
ao norte do Zaire(1998, p.103).          

 

           A África do Sul por ter um problema político com Angola, devido ao seu apoio 

à colônia portuguesa,  agravou a tensão entre ambos, após a invasão militar usando 

o território angolano com apoio da UNITA, para preservar seus interesses na 

Namíbia. Em resposta,“o primeiro contingente de tropas cubanas chegou em Angola 

com armas e aproximadamente 12 mil soldados às vésperas de sua 

independência”(HAYDU, 2010, p.47).  

          As invasões externas dos países aliados em Angola mostravam que era mais 

do que insustentável o momento político e manter a paz estava distante de 

acontecer. Esses acontecimentos marcaram o destino do país, tendo os Estados 

Unidos a negarem o reconhecimento ao governo do MPLA e de forma clandestina 

apoiar financeiramente, fornecer apoio logístico e bélico aos seus aliados FNLA e 

UNITA. Por outro lado, os soviéticos deram o mesmo tipo de apoio ao MPLA e 

passaram a enviar expressivos volumes de recursos. 

          A união dos grupos de resistência com as nações externas, fez com que eles 

se afastassem do interesse anterior que era a descolonização portuguesa e a 

resolução dos problemas políticos e sociais de Angola, para agora fazer parte da 

disputa política externa de países envolvidos na Guerra Fria.  

          Podemos perceber na afirmação de Tiburcio (2009, p.79) quão grande foi o 

problema para Angola em se aliar com potências globais fazendo com que perdesse 

o foco dos seus acontecimentos locais.  

O imbróglio aprisionou o país na teia das rivalidades das 
superpotências e todas as ações passaram a ser interpretadas 
dentro do contexto das maquinações dos interesses globais dos 
mesmos sem base na realidade e reais interesses da população 
angolana. A presença cubana se tornou a justificativa dos fins sul-
africanos e estadunidenses e para a UNITA, a justificativa dos meios 
para os seus fins. 
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          No que tange ao contexto internacional, as duas superpotências optaram por 

não se envolver de forma demasiado visível, constituindo representantes regionais, 

fazendo a lógica da guerra fria se confundir com o conflito regional e a própria 

situação civil angolana. A URSS continuou a apoiar o MPLA e a dar suporte ao seu 

aliado cubano, enquanto isso “EUA, apoiava a UNITA, e recebeu em seu país a 

visita de Jonas Savimbi lider da UNITA em 1986, a partir desse encontro o 

presidente Ronald Reagan oferece em 1987 a quantia de US$15 milhões de dólares 

por ano, para fortalecer o seu movimento”(PATRÍCIO, 1989, p.61).              

          A guerra se alastrava e com a união da UNITA e a FNLA  ela se arrastou por 

muitos anos. O fato do MPLA estar localizado na capital Luanda, onde estavam 

concentrados seu porto, aeroporto e petróleo, propiciou apoio maior dos soviéticos e 

cubanos, pois as armas e soldados chegavam com mais facilidade, em troca da 

exploração do petróleo, principalmente, no território de Cabinda, onde está 

concentrada a maior bacia de petróleo angolano. 

          No âmbito regional, o conflito assumia contornos cada vez mais graves, dado 

o empenhamento crescente da África do Sul em Angola, sob pretexto de travar a 

progressão do comunismo e neutralizar as bases da SWAPO36e do ANC37. Como os 

países independentes da África Austral, não se alinhavam com o regime do 

apartheid, “este optou por uma estratégia desestabilizadora, principalmente em 

Angola e Moçambique, apoiando os guerrilheiros que combatiam os respectivos 

governos marxista/leninista e intervindo militarmente”(IMBAMBA, 2010, p.95). 

          Entretanto, em 1979, morre em Moscou o presidente Agostinho Neto, na 

sequência de uma intervenção cirúrgica, sendo sustituido pelo engenheiro José 

Eduardo dos Santos, que tinha uma tarefa enorme, reestruturar o país que estava 

em ruinas. 

                                                         
36

 A South-West África People's Organisation (SWAPO, em Português Organização do Povo da África 
do Sudoeste) foi o movimento que lançou uma guerra de guerrilha para atingir 

a independência da Namíbia (anteriormente chamada Sudoeste Africano). 
37

O Congresso Nacional Africano (ou ANC do seu nome em língua inglesa, African National 

Congress, ou ainda CNA, como conhecido pelos brasileiros e portugueses) é o partido político no 

poder na África do Sul, desde as primeiras eleições multi-raciais naquele país, em 1994. 

Anteriormente, o ANC foi um dos movimentos que lutou contra o regime do Apartheid. 
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           Algumas  conquistas ocorreram no seu governo, em 16 de Fevereiro de 1984, 

dá-se o “encontro de Lusaka, entre as autoridades de Luanda e Pretória, em que os 

sul-africanos se compremetem a retirar suas tropas de Angola e os angolanos 

aceitam impedir as atividades da SWAPO no interior do seu território”, acordo que 

não foi cumprido por ambas as partes ”(IMBAMBA 2010, p.96). 

          Um mês depois em Havana, os presidentes de Angola e Cuba anunciam estar 

de acordo com a retirada das forças cubanas de Angola, desde que as forças sul-

africanas também se retirassem, não só de Angola, mas também da Namíbia e que 

deixasse de apoiar a UNITA. Assim, a retirada dos cubanos e sul-africanos passou a 

ser associada à independência da Namíbia, temas que começaram a ser 

negociados, em Março de1988, com vista a um acordo quadripartido: Angola – Cuba 

- África do Sul - SWAPO.  

          O avanço final das negociações prosseguiram até o segundo semestre, sendo 

o dia 22 de Dezembro de 1988 a data em que assinaram o “acordo de Nova Iorque 

que seria o cessar-fogo entre as duas partes, Angola e Cuba de uma lado, África do 

Sul do outro. No acordo se regulava também a retirada das tropas cubanas e sul-

africanas de Angola e a independência da Namíbia” (IMBAMBA, op.cit.). 

          Para supervisionar a retirada das tropas cubanas, estimadas em cinquenta mil 

homens e cuja retirada se concluiria em Maio de 1991, foi instituída a UNAVEM 

I(Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola). Já os sul-africanos 

“deixaram Angola em 1989 e a Namíbia ascendia à independência em 21 de Março 

de 1990, com a vitória da SWAPO nas eleições realizadas em Novembro 

anterior”(De PEZARAT, 1996, p.18). 

          Se as conquistas políticas pela via externa estavam se alinhavando, 

internamente não se poderia dizer o mesmo. A realidade eram bem “crítica e 

infernal”, pois a UNITA, com o apoio estadunidense, continuava combatendo o 

Governo e, com a independência da Namíbia, passava a contar com o apoio da 

República do Zaire, na pessoa do seu presidente Mobutu, para onde os 

estadunidenses canalizavam o seu apoio a Savimbi”(Ibid.). 
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          Internacionalmente as reformas trazidos pela Perestroika de Gorbatchev e o 

consequente desmoronamento do bloco socialista, caracterizado pela queda do 

muro de Berlim (1989) marcou o fim da guerra fria e criou um novo cenário mundial.  

          Esta mudança no cenário internacional alterou o rumo de Angola, já que o 

partido no poder, o MPLA, tinha no marxismo/leninismo o seu guia. Houve uma crise 

de identidade e a virada vertiginosa em todos os campos: econômico, político, 

social, cultural e militar. Esse último condicionava os demais, já que a guerra 

continuava seu percurso devastador. 

          Neste período começa uma nova rodada de negociações para por fim à 

guerra mediada pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

Cooperação, José Durão Barroso, entretanto,  

A negociação de paz intermediada por Portugal foram árduas e 
longas (um ano e nove meses) e no terreno, os combates nunca 
pararam, pelo contrário, intensificaram-se, principalmente na cidade 
de Lwena, onde a UNITA, durante quarenta e cinco dias 
consecutivos, descarregou toda a sua fúria com intuito de tomá-la de 
assalto. Os combates prosseguiram até o dia da cessação das 
hostilidades acordado para 15 de Maio de 1991. Os diálogos entre 
Jonas Savimbi e José Eduardo dos Santos culminaram com o 
Acordo de Paz de Bicesse, assinados a 31 de Maio de 1991. Este 
ato formal foi presidido pelo primeiro ministro português Cavaco 
Silva, com a presença do secretário Geral das Naçoes Unidas, Peres 
de Cuellar, dos responsáveis pela política externa dos Estados 
Unidos e da União Soviética, James Baker e Alexandre 
Brassmertnykh, respectivamente, e do presidente da Organização da 
Unidade Africana, Joweri Museveni (ANSTEE, 1997, p.37). 

 

          Desta forma, a guerra civil que se arrastava desde 1975, estava chegando ao 

fim, devido ao acordo de paz e a marcação das eleições multipartidárias para o ano 

seguinte, em setembro de 1992. O acordo marcou provisóriamente o acantonamento 

das tropas de ambos exércitos e a cessação das hostilidades. As duas potências 

(Russia e EUA), que haviam colocado pólvora e combustível no conflito, 

comprometeram-se em parar de prestar ajuda a UNITA e ao MPLA. Esse ato que 

possivelmente poderia arrefecer de vez o conflito, trouxe esperança aos angolanos, 

pois marcaria o fim dos sangrentos dezesseis anos de guerra civil.  
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          De acordo com Imbamba (2010, p.98) os números do desastre social gerado 

pela violência até aqui já eram absurdas, foram ceifadas:  

Aproximadamente 350.000 vidas humanas, mutilou e incapacitou 
para sempre mais de 60.000 pessoas, provocou o êxodo de milhares 
de angolanos, deteve o desenvolvimento, destruiu as infraestruturas, 
semeou milhões de minas em todo o território nacional, favoreceu a 
corrupção e o enriquecimento ilícito de algumas pessoas. 

 

          No entanto, essa harmonia não gerou o esperado na prática, pois os conflitos 

não foram cessados, a ganância pelo poder estava acima de qualquer acordo que 

beneficiasse principalmente o seu grupo étnico. O fato é que após as eleições o 

tormento da violência ressurge deixando marcas inimagináveis à sociedade.            

 

3.4  As eleições nacionais 

          O acordo de paz gerou uma esperança de vida nova, o povo se alegrou e 

acreditou na reconciliação, era o advento do renascimento de Angola. Às mudanças 

políticas que sacudiram o mundo europeu, chegaram na África, especialmente em 

Angola, onde o governo teria que se adaptar à nova era, operando alterações 

constitucionais  que abriram as portas ao multipartidarismo. Os acordos de Bicesse 

abriram caminho para a realização de eleições multipartidarista para uma 

Assembléia Legislativa e de eleições para  a Presidência da República, fixadas para 

os dias 29 e 30 de Setembro de 1992. 

          A definição do calendário das eleições constituiu um sério obstáculo que 

quase fez naufragar todo o processo de negociação. As discórdias residiam no fato 

de a “UNITA exigir um espaço de tempo curto (nove meses no máximo) e o governo 

pretender que o tempo fosse mais elástico (três anos pelo menos), dadas as 

circuntâncias reais do país”(ANSTEE, 1997, p.37). O compromisso final foi uma 

média aritmética da diferença, em vez de se basear na análise das tarefas 

envolvidas, para beneficiar o povo angolano. 
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          Enfim, a alegria pelo advento desse novo período foi tão marcante, esperado 

e inusitado que o autor Imbamba (2010, p.100) narra da seguinte maneira essa nova 

fase: 

O período que antecedeu as eleições, foi entusiasmante e animador, 
pois, pela primeira vez, depois da independência, os angolanos 
puderam percorrer, sem grandes sobressaltos as estradas do país 
adentro, reanimando, assim, a atividade comercial e social; vários 
partidos políticos nasceram e fizeram-se ouvir, criando, desta feita, 
uma polifonia política até ai desconhecida e estranha aos angolanos; 
numerosos jornais saíram da clandestinidade e a opinião pública 
podia contar com novas fontes de informação; multiplicaram-se, 
também, as emissoras, enfim, algo de extraordinário estava a 
acontecer na sociedade angolana. 

 

          No entanto, a intenção da desmobilização nunca foi o verdadeiro intento dos 

grupos de Angola, pois com a aproximação das eleições as forças se encontravam 

muito abaixo do estipulado, sendo que “as forças governamentais fizeram algo em 

torno de não mais que 40% e a UNITA apenas 24% das forças estavam 

desmobilizadas” (HAYDU, 2010, p.59), o que serviu para aumentar as suspeitas em 

ambos os lados de que o outro estava retendo suas próprias forças caso o esperado 

das eleições não fosse concretizado. 

          Os dias tão esperados chegaram, um grande contigente de angolanos que 

fugiram dos horrores da guerra, retornaram para participar das eleições e recomeçar 

a reconstrução do país. O povo, pela primeira vez na sua trágica história, foi 

chamado a votar dias 29 e 30 de Setembro de 1992 de forma livre para Presidente 

da República e Deputados para a Assembléia Legislativa Nacional.  

          Era um momento indescritível para o povo angolano e “sobre os olhares de 

todos os partidos e sob a fiscalização da ONU, Angola tinha vivido dois dias de 

descompressão psicológica sem precedentes, dois dias de reencontro da grande 

família angolana” (PETRUS, 2001, p.32). A nova vida estava prestes a acontecer e 

as agruras do período da colonização e o desastroso desejo pelo poder na 

descolonização iriam dar lugar à verdadeira sonhada democracia. O povo então iria 

escolher quem o representaria no poder. 
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          Vale a pena não esquecer que Angola estaria para entrar numa outra fase 

política e social após as eleições livres, tendo sua história e, consequentemente, nas 

mentes dos sobreviventes a demolição das estruturas coloniais criadas por Portugal. 

Não bastaria ser livre das agruras sociais devido a anos de sofrimento, mas ser livre 

das agruras psicológicas, para não suscitar o espírito violento que lhe foi ensinado 

durante tanto tempo, por tantas violações sofridas. Se conseguiram a vitória contra a 

Metrópole, automaticamente, a mesma convicção serveria para o grupo étnico rival, 

fato que aconteceu novamente logo após o término das eleições. 

          Toda eleição consiste de um vencedor e essa selou a vitória do MPLA com 

“53,74% dos votos nas eleições legislativas, o que lhe dera 129 dos 223 assentos do 

parlamento”, e a UNITA sendo o segundo partido mais votado com “34,10% dos 

votos equivalente a 70 assentos”; o presidente “José Eduardo dos Santos com 

49,57% dos votos levava vantagem sobre Jonas Savimbi com 40,07% dos votos” e 

como nenhum dos dois conseguiria a maioria absoluta, tudo foi remetido para um 

segundo turno que nunca se realizou, porque a UNITA, boicotou as eleições 

acusando o processo eleitoral de fraude, gerando novamente o conflito armado, em 

várias regiões de Angola (CRUZ, 2008, p.34). 

         É importante frisar que, segundo a comunidade internacional e o representante 

especial do Secretário Geral da ONU, as eleições foram consideradas na sua 

“globalidade livres e justas”(DE PEZARAT, 1996, p.61). Esse fato fez com que a 

comunidade internacional e também o Brasil (fato que até hoje ajuda a estreitar o 

vínculo harmônico entre os dois países) repudiasse a não aceitação dos resultados 

por Jonas Savimbi da UNITA. 

 

3.5 O conflito recomeça  

          Este novo conflito armado fez as esperanças se desvairem. Mais uma vez 

Angola nadava num mar de sangue, o povo outra vez era traído e massacrado pela 

simples razão de ter expressado a sua vontade. Tal como a independência, também 

a democracia passou a ser vista como um grande pesadelo.   
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          O desespero fica evidenciado na mensagem dos Bispos Católicos de Angola 

que narra o horror duma guerra sem razão. 

Que adjetivo teria outra guerra? Defender o que? A Pátria? Não, que 
esta ficaria cada vez mais destruída, mais pobre, mais endividada, 
mais dependente do estrangeiro. Defender quem? O povo? Não, que 
este seria cada vez mais perseguido, mais enlutado, mais submerso 
na fome, na doença e na miséria. A luta duma nova guerra seria 
contra quem? Da UNITA contra o MPLA e do MPLA contra a UNITA? 
Nada disso. Seria de ambos contra o povo. [...]. Numa guerra civil, 
são sempre dois exércitos a lutar contra o povo da sua própria 
nação. Um suicídio nacional (1992, p.4).               

 

          A situação estava indo de mal a pior com a deflagração da triste batalha de 

Luanda, iniciada em 31 de outubro de 1992, onde o clima de terror e tensão se 

alastrava com intensidade. A cidade estava “debaixo de fogo por todos os lados”. O 

MPLA teve que recorrer à sua arma tradicional, a defesa popular, e foi esta que mais 

danos humanos provocou ao desembocar em explosões de crueldade e vingança, 

visando, sobretudo, indivíduos oriundos do norte e sul de Angola, com o “saldo 

desastroso de centenas de mortos” (Ibid., p.6). 

          De Luanda, a guerra propagou-se por todo o país, com a UNITA a somar 

consideráveis êxitos militares, assim, em poucos meses, de “Janeiro a Março de 

1993”, a UNITA tinha já sob seu controle praticamente três quartos do território 

nacional, ocupando várias capitais provinciais e outras cidades importantes como: 

“Soyo, Mbanza Congo, Uíge, Negage, Ndalatando, Caxito, Huambo, Saurino, 

Malange, Lwena, Menongue e, principalmente, Kuito, que estava sob um cerco 

cerrado e flagelamentos constantes”. Essa última cidade foi a que mais sofreu e que 

mais notícias deu devido aos atos de selvageria ali praticados contra o povo(Ibidem., 

p.434). 

          A situação começou a mudar quando as (FAA) Forças Armada Angolanas, re-

organizadas e sob o comando do novo Estado Maior, General João de Matos, 

puseram em marcha a contraofensiva, reconquistando a maior parte das capitais 

provinciais e alguns municípios. Entretanto, outros fatores corroboraram a  levar a 

UNITA à mudança de estratégia como: 
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Em primeiro lugar a ameaça das sanções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas que pairava desde o dia 15 de Julho e que 
seriam, seguramente, aprovadas na reunião de 15 de Setembro, a 
falta de resposta positiva da UNITA às exigências de todas as 
resoluções anteriores [...].O segundo fator da viragem foi a mudança 
de atitude dos Estados Unidos, depois da eleição do presidente 
democrata Bill Clinton, que não só deixou de ver em Savimbi um 
aliado preferencial, como cumpriu com a promessa que fizera antes 
das eleições de reconhecer o Estado Angolano [...]. O terceiro fator 
correspondeu ao esgotamento estratégico de que o movimento 
começava a dar sinais e que, com as sanções, se viria a acentuar. 
[...] a UNITA foi além da sua capacidade. [...] O quarto residiu no fato 
de as FAA estarem então a atingir um nível aceitável da recuperação 
da sua operacionalidade, [...]. O quinto fator residia na radical 
mudança que estava em vésperas de se verificar na África do Sul. 
[...] a aproximação das eleições e os progressos que, ao longo do 
ano de 1993, foram-se verificando nas negociações na África do Sul, 
abrindo caminho a uma via que desembocaria no inevitável acesso 
do ANC e de Nelson Mandela ao poder, convenceram Savimbi de 
que ia perder esse seu inestimável apoio [...](DE PEZARAT, 1996, 
pp.83-85). 

 

          Devido aos fatos citados, começariam novos diálogos visando a paz, já muito 

desacreditado pelo povo, porém “em 15 de Novembro de 1993, sob a mediação do 

representante especial do novo Secretário da ONU, Alioune Blondin Beye, e com a 

observação de Portugal, Rússia e EUA, começam novas tentativas de 

negociações”(LIBERATTI, 1999, p.112). 

          Elas foram lentas, tensas e difíceis, as conclusões  sempre adiadas, enquanto 

no terreno os “rios de sangue continuavam a correr caudalosamente, perante a 

insensibilidade dos beligerantes”. Mas com a pressão da comunidade internacional, 

sobre a UNITA, foi possível concluí-las, em 31 de Outubro de 1994 e neste mesmo 

dia, o documento foi rubricado pelos chefes de ambas as delegações, “Faustino 

Muteka, pelo Governo e Eugénio Manuvakola, pela UNITA, e pelo representante 

especial do Secretário Geral das Naçoes Unidas, Alioune Blondin Beye”. Esse 

tratado foi chamado de a Paz de Lusaka38,sendo formalmente assinado em 20 de 

Novembro de 1994, reabrindo as portas para a segunda República assente sobre as 

bases da paz e reconciliação nacional (DE PEZARAT, op.cit, pp.143-149). 

                                                         
38

 Lusaka fica na região da Zâmbia. 
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          Esse sonho de paz fez Miranda (2000, p.15) relatar da seguinte maneira a sua 

alegria e preocupação: 

Parabéns Angola! Parabéns Angolanos! A coisa mais maravilhosa 
que Deus deu aos angolanos em 1994 foi a paz de Lusaka. Mas ela 
não é mais do que uma árvore gigantesca que foi removida do 
planeta céu para o planeta terra e que vai precisar de ser bem 
cuidada, bem regada por todos nós até ao final do século, quando, aí 
sim, ficará sob os cuidados da natureza. Porque senão, tão cedo 
ramifica-se, seca ou deixa-se ruir por ação de simples insetos 
[...].Jardineiros somos todos nós. Mas, mais os são os próprios 
replantadores. 

 

          Os acordos assinados, só viriam a ser implementados após ameaça da ONU 

com sanções frente à UNITA. Após quatro anos a UNITA reconheceu o Estado 

angolano, o Presidente José Eduardo dos Santos e o Governo angolano. A UNITA 

“desmobilizou aparentemente as suas forças militares” e alguns deles, inclusive 

certos oficiais superiores, foram integrados na FAA; os setenta parlamentares eleitos 

em 1992 ocuparam seus lugares; “foi concedido a Savimbi o estatuto especial como 

líder do segundo partido mais votado”; o Governo de Unidade e Reconciliação 

Nacional (GURN) foi empossado (Abril de 1997); a administração territorial do 

Governo estendeu-se à maioria dos municípios e comunas até aí ocupado pela 

UNITA (DE PEZARAT, 1996, pp.314-318). 

          Entretanto, o cessar-fogo foi efetivo em algumas partes do país, menos em 

Lundas, onde, uma vez esgotadas as razões políticas e ideológicas, impôs-se o 

motivo econômico, o garimpo de diamantes passou a ser defendido energicamente 

com armas. O ambiente deteriorou-se quando o Governo estendeu sua 

administração ao Andulo e suas áreas adjacentes, o que implicaria o 

desmantelamento total do aparato militar da UNITA para transformá-lo não somente 

em partido político e a transferência da sede do partido para Luanda. 

          Infelizmente, o processo de paz “estagnou novamente e a UNITA começou a 

expulsar e a reocupar os locais antes devolvidos à administração do Governo, 

alegando perseguições, torturas, e assassinatos de militantes seus por parte da 

polícia do Governo” e com o Parlamento a reconsiderar as resoluções já assumidas 
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a favor da UNITA e de Savimbi. O protocolo de paz chamado de Lusaka estava 

“violado, e devido a impotência da ONU, em março de 1999, deu por terminada a 

sua missão em Angola, com um fracasso sem precedência”(COMERFORD, 2005, 

p.17). 

          Todavia, um fato novo surgiria e passou a fazer parte da história de Angola: a 

UNITA sofreu um significativo golpe interno, com a liderança de Jorge Válentim e 

Eugénio Manuvakola que “lideraram a fuga de muitos dos seus proeminentes 

quadros presentes em Luanda e não só, com a publicação de um manifesto em 2 de 

setembro de 1998, fundaram e deram vida à denominada UNITA Renovada 

(pacifista)” para contrapor-se à UNITA militarista liderada por Savimbi. Esse grupo 

teve apoio da comunidade internacional e do Governo de Angola, que endureceu 

sua postura frente a UNITA e fez uma ofensiva contra Bailundo e Andulto, reduto 

UNITA que foi muito bem defendido devido ao seu arsenal bélico”(Ibid., p.106). 

          Com o desenvolver da guerra, o melhor local para assegurar a sobrevivência 

era a capital, com o governo do MPLA. Isso gerou uma grande migração da zona 

rural para a capital, sendo que hoje 1/3 da população se encontra no centro de 

Luanda (capital), e 2/3 nas demais regiões do país, gerando concentração 

populacional e falta de infraestrutura na cidade, além do esvaziamento das regiões 

rurais. 

          Face à perseguição direta e contínua de que eram alvos, as tropas da UNITA 

começaram a debandar, obrigando Jonas Savimbi a andar às escondidas pelas 

matas do leste de Angola, até que em 22 de fevereiro de 2002, caiu numa 

emboscada, sendo tombado: era a consumação da derrota militar da UNITA na 

mesma terra onde nascera. Com a sua morte foi decretado o cessar-fogo o que 

facilitou a rendição das forças militares da UNITA. 

          Longe dos olhares dos observadores internacionais, ocorreu a assinatura, em 

Luanda, do “Memorando Complementar ao Acordo de Paz de Lusaka”, a 4 de Abril 

de 2002 e que passou a ser celebrado no país como o “Dia da Paz e Reconciliação 

Nacional”. (IMBAMBA, 2010, p.107). Enfim, com a consolidação da paz, a unidade e 
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a reconciliação nacional, o Governo estava pronto para lançar as bases a 

democracia.  

          Mesmo livre da obrigação colonial, Angola  passou os últimos 39 anos 

procurando uma identidade despojada dos valores coloniais e tentando se basear 

em um compartilhamento de identidades múltiplas que agregassem e formassem um 

único e exclusivo padrão válido para todos os grupos. No entanto, representada por 

cada liderança do seu grupo social possuía concepções e valores diferentes de qual 

seria essa identidade angolana padrão.  

         Vale lembrar que sua origem é na dupla colonização, pois muitos africanos 

foram traficados para o Brasil, outros tantos são crioulos pelos seus contatos com os 

europeus, juntando com os milhares de portugueses sem formação educacional que 

vieram para Angola e outra parte escolarizada que dominava os postos de trabalhos 

mais atraentes, limitando as possibilidades de empregos para os assimilados39            

          Portanto, o grupo que herdou o poder, após a desastrosa e violenta formação 

da nação angolana baseando-se nos moldes europeus, não levando em conta as 

concepções culturais de cada grupo, levou esse país há um caos social, cujas 

consequências se estendem até hoje.  

          Entendemos que qualquer outro grupo que herdasse o poder também teria a 

mesma postura, nenhum deles possuía experiência, muito menos compromissos 

com valores democráticos, pois o colono reproduzia o governo da metrópole, que 

assassina quaisquer que se opusessem aos seus desmandos. A população em 

geral, se posicionava apenas ao longo de linhas partidárias, e não como simples 

cidadão. De acordo com Tiburcio (2009, pp.188-189) “esta conduta é justificada pela 

inexperiência da sociedade civil angolana não organizada de participar dos 

processos políticos de seu interesse, já que desde sempre foi submetida à opressão 

e repressão governamental”.  

          Sobre essa discussão, partindo das acusações entre os representantes dos 

dos grupos étnicos e ao mesmo tempo políticos, que já foram expostas 

                                                         
39

 Esses lideraram o processo da revolução para a independência de Angola.  
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anteriormente, o autor  Munanga (1996, p.298) abre a questão para que haja uma 

profunda reflexão: 

Como criar cultura e identidade nacional capaz de se sobrepor às 
culturas e identidades étnicas no sentido de favorecer a unidade e a 
criação de uma consciência nacional, sem prejudicar as identidades 
culturais e regionais consideradas no mesmo momento como riqueza 
cultural e como ameaça à formação da unidade nacional, pois 
manipuladas políticas e ideologicamente na luta pelo poder. 

 

          Ainda nesse contexto, aprofundo com a indagação de como construir uma 

verdadeira democracia somando todos os valores dos povos que fazem parte agora 

de um Estado Nacional? Ele acredita que o caminho mais viável para contornar as 

manifestações do chamado tribalismo seria:  

a construção de um Estado-Nação no modelo ocidental e baseado 
na estrutura de um partido único. Segundo Munanga, a experiência 
histórica de mais de trinta anos de fracassos das independências 
africanas demonstrou que os partidos únicos e as ditaduras militares 
não impediram as práticas do chamado tribalismo, pelo contrário, era 
mais fácil praticá-las tranquilamente com a ajuda da ditadura de 
partido único apoiando em regime militar. O Estado-Nação que 
supõe uma cultura Nacional nada tinha a ver com a realidade 
africana, multicultural e multiétnica. Aliás, as manifestações das 
identidades étnicas e culturais nos velhos países ocidentais 
construídos no modelo Estados-Nações desmentam hoje essa falsa 
imagem de unidades culturais (Ibid., pp.298-299). 

 

          Não se pode, porém, enxergar o fim da história étnica e a consagração de 

uma nacionalidade. O debate sobre a natureza da nacionalidade angolana sobre 

quem tem o direito de se chamar angolano ainda se prolongará como evidenciam os 

acontecimentos de fundo xenofóbicos que ocorreram e podem ocorrer novamente 

por parte de qualquer grupo étnico/político em Luanda. 

          A guerra chegou ao seu fim, mas Angola precisa novamente buscar forças 

para recomeçar uma nova história, mas sem perder de vista o passado para que a 

prática do presente surta mais frutos do que a violência gerada na colonização e na 

descolonização. O povo que viu e sentiu as agruras da colonização portuguesa, 

lutou contra as imposições cruéis da metrópole, foi obrigado a praticar também 
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diversas formas de violência para alcançar a descolonização, descobre que seus 

sonhos foram frustrados, que realmente “não valeu a pena ter lutado40”, pois ainda 

não conseguiram ultrapassar as fronteiras da verdadeira liberdade, às 

consequências do caos que foram estabelecidas continuam  sendo uma realidade 

para a sociedade que ainda é obrigada a sobreviver de forma precária os resquícios 

sociais de uma guerra sangrenta. 

          Assim, a guerra civil em Angola, sinaliza a consumação da resistência 

colonial, a proclamação da independência e a transição para uma nova modalidade 

de violência justificada pela busca do poder. A imposição da cultura ocidental 

reconfigura a cosmovisão do povo e dá um novo significado à identidade angolana. 

Dessa forma, a tradição é reinterpretada e ajustada às novas normas de existência, 

e o ritual de morte não fica imune a essas influências ocidentais e se adequa à sua 

nova realidade. 
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 Depoimento dos acadêmicos do 3º e 4º ano do curso de graduação em psicologia no ano de 2013. 
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CAPÍTULO IV  

Por  mais profundas que sejam as feridas da 

                                                                       alma,   o  tempo,   esse   grande  consolador,  

                                                         sempre nos oferece o seu bálsamo. 

C.M. Wieland 

 

As marcas sociais herdadas dos conflitos após a descolonização 

portuguesa 

 

4.1 As consequências sociais da guerra civil 

          A descolonização de Portugal não significou um mar de rosas ou uma 

mudança significativa de melhoria na vida cotidiana do povo, as marcas da 

destruição social são bem perceptíveis em vários pontos geográficos de Angola 

devido à extensa guerra civil originada logo após a sua independência de Portugal, 

quando foi destruida grande parte da infraestrutura física e social do país.  

          A situação ficaria mais crítica com o enorme êxodo populacional gerado pela 

guerra, sendo que grande parte dos colonos africanos e portugueses que 

contribuíam para o funcionamento da economia com medo de represália, 

abandonaram o país, se deslocando principalmente para países fronteiriços. 

Intensificaram-se os problemas econômicos, provocando além da saída de um 

grande contigente de pessoas para fora do território nacional, a concentração de 

muitos outros em Luanda, que recebeu mais de cinco milhões de pessoas41, pois 

grande parte da população que morava nas províncias acreditava que era o lugar 

mais seguro, e porque tinha a proteção do MPLA que continua a ser o Governo até a 

atualidade.           

                                                         
41

 De acordo com o censo demográfico realizado em agosto de 2014, a população de Luanda tem em 
média sete milhões de pessoas, gerando uma superlotação na cidade, fator esse usado para justifcar 
a falta de estrutura social.   
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          A necessidade de deslocar-se internamente  por forças que fogem aos seus 

desejos, é definido por Jubilut (2007, p.164) da seguinte forma: 

As pessoas ou grupos de pessoas que se viram forçadas ou 
obrigadas a escapar ou fugir de seu lar ou de seu lugar de residência 
habitual, especialmente em função ou para evitar os efeitos de um 
conflito armado, de situações de violência generalizada, de violações 
de direitos humanos ou de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
ser humano, e que não tenham cruzado uma fronteira estatal 
internacionalmente conhecida.  

 

          Foi o que ocorreu em Angola, muitos abandonaram a sua história local para 

não morrerem, “deixando muitas vezes seus familiares, amigos, casas, plantações e 

a triste lembrança que poderia ser tudo diferente”42.  

          Mesmo com o fim da guerra civil, as condições de vida da grande maioria da 

população angolana ainda continua sendo extremamente precária. A isso soma-se 

as consequências dos conflitos, que deixaram um elevado número de minas 

terrestres espalhadas pelas províncias do país, sendo também grande responsável 

pelas migrações internas. Calcula-se que mais de quinhentas mil pessoas já 

sofreram acidentes com essas minas, parte delas crianças que perderam membros 

do corpo, sobretudo, as pernas.  

          Outro problema de grande relevância gerado pelo deslocamento do povo para 

Luanda foi a fome que assolou as províncias, causando assim o aumento da 

demanda por alimentos, medicamentos e outros serviços, aumentando a carga 

sobre um Estado já extremamente precário, tornando ainda mais crítica a situação 

do Governo do MPLA. Hoje, Luanda se depara com um verdadeiro caos devido a 

super população concentrado numa única região.  

          De acordo com Fanon (2005, p,117):  

Quando um país colonialista, constrangido pelas reivindicações por 
independência de uma colônia, proclama aos dirigentes 
nacionalistas: querem a independência, podem tomá-la e voltar a 
Idade Média, o povo recém-independente tende a concordar e a 
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 Ouvimos por diversas vezes estas expressões por parte de vários estudantes. São frases 
corriqueiras quando se trata do assunto. 
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aceitar o desafio. E vemos, efetivamente, o colonialismo retirar seus 
capitais e os seus técnicos, e instalar em torno do jovem Estado um 
dispositivo de pressão econômica. A apoteose da independência se 
transforma em maldição da independência. 

 

          Os países capitalistas segundo Fanon “aceitariam de bom grado emprestar 

dinheiro aos jovens Estados, mas com a condição de que esse dinheiro sirva para 

comprar produtos manufaturados, máquinas, fazendo assim funcionar as fábricas da 

metrópole”(2005, p.124) controlando e colocando em prática toda a sua soberania 

econômica, deixando a nova nação sempre frágil e debaixo das asas da antiga 

metrópole, infelizmente, a independência na prática está bem longe de acontecer. 

          O grande desespero e estado de espírito aflito que o povo angolano enfrenta 

pode ser representado pelos trechos escritos do soldado que é chamado pelo nome 

de guerra, Tempestade, em que demonstra seu descontentamento e a falta de 

esperança pela situação que se encontra Angola. No seu grande desabafo relata 

toda sua insatisfação: 

Nós ainda não estamos independentes! 

Estamos a lutar para que? Para quem e por que? 

1-Somos sempre os mesmos...; 

2-Somos sempre os mesmos a morrer nas frentes de combate 
(negros); 

3-Somos sempre os mesmos mutilados espalhados pelas ruas, 
famintos, desgraçados, abusados e usados por toda a gente 
(negros); 

4-Somos sempre os mesmos refugiados Biafras (negros); 

5-Somos sempre os mesmos a apanhar comida no lixo, nas lixeiras e 
contentores;  

6-Somos sempre os mesmos expostos nas televisões de forma 
pejorativa para o exemplo mau desta porcaria de Angola 
vergonhosamente miserável (negros); 

7-Somos sempre os mesmos de antigamente, (Zungueiros) 
vendedores de rua e (Monangabás) homens da limpeza pública 
(negros); 
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8-Somos sempre os mesmos no mesmo bairro de lata de 
antigamente (negros); 

9-Somos sempre os mesmos sem direito a clínica (negros); 

10-Somos sempre os mesmos sem direito a morgue(necrotério) nem 
caixão (negros); 

11-Somos sempre os mesmos analfabetos espoliados (negros); 

12-Somos sempre os mesmos que não tem lugar no gabinete 
(negros); 

13-Somos sempre os mesmos que não tem direito a empréstimos 
bancários (negros); 

14-Somos sempre as mesmas a deitar os bebês no lixo (negras); 

15-Somos sempre as mesmas prostitutas baratas (negras); 

16-Somos sempre os mesmos distantes de tudo (negros); 

17-Somos sempre os mesmos neojudeus sem terra nem pátria 
(negros); 

18-Somos sempre os mesmos - o inverso de tudo (negros); 

19-Somos sempre os mesmos...; 

20-Somos sempre os mesmos...; 

21-Somos sempre os mesmos... Só para o que é mau...; 

22-Finalmente onde está a vida na terra prometida por Agostinho 
Neto, se somos sempre os mesmos? (MIRANDA, 2000, pp.142-143).   

 

          Esse desabafo datado de 2000, continua a ser uma realidade atual; a maioria 

da população continua a sofrer. Angola ainda é para os estrangeiros!!! Frase que se 

ouve com frequência nas rádios em músicas de protesto43, está também nas falas 

de professores, estudantes na universidade e até de garis no banheiro do único 

shopping existente no bairro de Talatona (Luanda).  

          Voltando ao período da eleição em Angola (1992), os dois anos posteriores 

houve um período de crescimento e adensamento das bábaries e atrocidades no 

país, motivo pelo qual muitos angolanos deixaram sua terra natal em busca de 

segurança e da paz (BISPOS CATÓLICOS DE ANGOLA, 2006).  

                                                         
43

 A letra completa dessa música de protesto se encontra no anexo 6.6. 
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          É importante ressaltar que desde a independência, o país está envolvido 

numa crise social e econômica dramática, apesar de ser um país com uma 

considerável base de recursos naturais, tais como as vastas jazidas de diamantes, e 

uma enorme área riquíssima em produção de petróleo e outros minérios, além de ter 

potencialidades de exportação significativas de café e outros produtos agrícolas, 

bem como terra arável e abundante. Mas ainda hoje o país é parciamente 

dependente de produtos básicos de alimentação importados de outros países como 

Brasil, Portugal, China, África do Sul, Índia, etc HODGES (apud PAOLIELO, 2011).  

          As causas apontadas para justificar essa situação são várias: 

 1-uma guerra civil devastadora;  

2- carência de mão-de-obra qualificada;  

3- a decisão governamental de criar uma economia  dirigida, planejada, centralizada 

e subordinada a uma agenda militar;  

4-uma gestão econômica deficiente, acompanhada de reformas parciais e de 

políticas econômicas distorcidas;  

5- elevados níveis de corrupção;  

6- crescente dependência  de um único produto (petróleo) para a obtenção de 

divisas e receitas governamentais. 

          Todas essas causas, contribuíram para aumentar o incremento da pobreza e 

o consequente aviltamento da condição humana dos cidadãos, as desigualdades 

sociais gritantes e a rede de corrupção que é possível encontrar em vários níveis 

sociais, é a chamada prática da gasosa44 que já faz parte da barganha para se 

adquirir favores no cotidiano social angolano.  

          Esse assunto foi relatado da seguinte forma pelo antropólogo angolano José 

Manuel Imbamba: 

Como consequência, o trabalho honesto vem banalizado como uma 
perda de tempo, já que os dirigentes públicos não conseguem 
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 Nome dado à propina. 
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remunerar pontual e justamente os seus empregados já 
desmotivados e desgastados. Com todas essas dificuldades, a 
preferência então era trabalhar em candongas45, que direta ou 
indiretamente, emprega e garante salários inflamados, em poucas 
horas, a muitas pessoas (2010, p. 140). 

 

          Para conseguir um trabalho com atividade remunerada, busca-se 

desenfreadamente à caça ao dinheiro e, não poucas vezes, com o risco da própria 

vida. Cita-se o caso de muitos professores e enfermeiros que preferiram limpar o 

campo de minas à escola ou hospital. O perigo é substituído pelo salário em dia e se 

possível em dólares. São muitos os agricultores que cruzaram os braços porque 

viram os seus campos semeados de minas, condenando-os à fome e à dependência 

de ajuda humanitária46.  

          Esse descontrole social e político só vem a corroborar o aumento da exclusão 

social, conforme relatado por Imbamba (2010, p.141): 

Acreditando que todos os fatores conjugados, aumentaram de 
intensidade o fenômeno da exclusão social, precipitaram a 
produtividade para níveis ínfimos e encorajaram a delinquência 
generalizada, reduzindo o país a um imenso e atraente antro de 
salteadores e traficantes, onde todos afluem para ganhar abundante 
e facilmente o dinheiro. Em condições desta natureza não podemos 
falar de progresso ou de desenvolvimento e bem-estar, mas sim de 
regresso, rapina e miséria. De modo que, um país que favorece as 
condições para que cada um lute egoisticamente para encher o seu 
próprio bolso, em detrimento do bolso comum, é um país que 
trabalha para o seu próprio desenvolvimento e ruína. Portanto, a 
cultura do ter a qualquer preço, representa que cada um procura 
manifestar o seu poder, conquistando e dominando coisas e 
pessoas, deve ser, urgente e radicalmente, substituída pela cultura 
do ser, onde os princípios da solidariedade, disponibilidade, 
participação, responsabilidade, altruísmo, justa repartição dos bens, 
animarão todos a crescer, desde dentro, como pessoas e como 
membros da sociedade.   

 

          Devido à crise “os meninos da e na rua multiplicaram-se assustadoramente, 

assim como as crianças e mulheres abandonadas, instrumentalizadas, 
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 Nome dado aos carros (van e topic) no transporte privado em Angola. 
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 Essas informações foram dadas pelos estudantes, falando das suas próprias famílias. 
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descriminadas, exploradas em todos os sentidos” (BISPOS DA IMBISA, 1995, p.4). 

Enfim, a família foi reduzida a uma instituição precária, banal e sem consistência. 

          De acordo com Cruz(2008)o analfabetismo é causador de muitos problemas 

que atingem a sociedade. A educação não goza da reputação e do prestígio que lhe 

cabem no seio da sociedade. Sua situação é preocupante: muitas se transformam 

em autênticos antros de maus exemplos, onde professores se convertem em 

sedutores, corruptores e vendedores de notas e certificados, condenando os 

estudantes à preguiça mental e à ignorância perene.           

          Analisando o cenário social e econômico de Angola, observa-se que os 

problemas no pós-guerra civil continuam constantes. Na concepção do autor: 

Os angolanos são [...] condenados [...] a uma condição de vida 
semelhante se não mais dolorosa que a do tempo colonial. Apenas 
há uma diferença: os que então submetiam os Angolanos  aquela 
situação eram engenheiros; os que hoje submetem os Angolanos a 
tormentos semelhantes são irmãos seus, na cor, na raça e na 
pátria(Ibid., p.39).  

 

          Essa narrativa espelha bem o estado social e econômico desse país, que 

apesar dos seus importantes recursos, permite que parte do povo ainda continue a 

“acordar com fome e morrer com fome” um povo sem saúde, sem escola, sem lazer, 

sem emprego, e  sem perspectivas. No entanto, “os preços dos barris de petróleo e 

diamantes aumentam no mercado internacional, mas o contrassenso é que a 

situação econômica e social não melhoram na mesma proporção, aumentando cada 

vez mais as injustiças sociais”(Ibid., p.41). 

          Na carta dos Bispos da Ceast, as críticas são mais contundentes para se 

referir a economia do país. 

É imoral toda a forma de acumulação indevida de riquezas, porque 
está em aberto com má destinação universal consignada por Deus 
Criador a todos os bens. Por isso dar o necessário a quem necessita 
é obra a ser cumprida com humildade, porque os bens não 
pertencem a quem os destribui. A realidade angolana é deveras sui 
generis, visto que se vive um grande contraste: por um lado, além de 
sermos privilegiados em água, terra arável, pesca e muitos outros 
recursos naturais, somos o primeiro maior produtor de petróleo na 
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África Subsaariana é o quarto maior produtor de diamantes no 
mundo; por outro lado, somos um dos países mais pobres do mundo 
em termos de desenvolvimento humano. Isto concretiza de maneira 
clara o fenômeno chamado paradoxo da abundância. De fato, esta 
teoria sugere que os países dependentes dos recursos naturais  são 
caracterizados por um desempenho econômico viciado, causador de 
pobreza, injustiça e conflito (2006, pp.1-2). 

 

          Angola é constantemente apontada pelas instituições internacionais como o 

país em que o nível de vida continua a degradar-se e que os preços dos produtos 

básicos continuam muito altos, cada dia que passa, mas mesmo assim os 

detentores de riquezas roubadas continuam a insistir desonestamente de que o país 

vai bem. Por exemplo, Luanda está entre as cidades mais caras do mundo de 

acordo com a matéria do jornal português sábado.47           

          O colonialismo e o imperialismo não estão quites com os países explorados 

quando retiraram dos territórios as suas bandeiras e as suas forças policiais. Eles 

são responsáveis por durante séculos se comportaram no mundo subdesenvolvido, 

como verdadeiros criminosos de guerra. E o pior foi a metodologia usada para 

conquistar seus ideais, que segundo Fanon (2005, p.21) foram “as deportações, os 

massacres, o trabalho forçado e o escravagismo para aumentar as suas reservas de 

ouro e diamantes, suas riquezas, e para estabelecer a sua potência”. Precisam fazer 

muito para reparar todo o mal cometido com a África em geral, pois, as 

consequências foram e são arlamantes.    

          Hoje, essa violência continua em Angola de forma social, fazendo com que o 

povo não esqueça das torturas da colonização, devido ao desgosto causado por 

muitas agruras, pois a sensação é que ainda não mudou muita coisa, a miséria 

social pós-descolonização continua para a grande e expressiva camada da 

sociedade.  

          Enfim, os problemas sociais gerados pela guerra civil em Angola deixaram 

marcas cujo resquício é possível detectar até hoje, essa nação ainda não se 

reergueu como se esperava deste grande declínio social que se encontra, e grande 
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 Matéria extraída do sítio www.sabado.pt em Agosto de 2012, mas segundo os indicadores 
econômicos, em 2014, Luanda continua a ser a cidade com o maior custo de vida no mundo.  
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parte do seu povo vivendo ainda como se estivesse em clima de guerra, e não 

sendo beneficiado pelos recursos naturais vastíssimos que consiste no país, 

legitimando a continuidade da violência e o sofrimento do povo. Iremos tratar com 

mais detalhes nos próximo itens os temas relacionados a herança da educação, 

economia e saúde do país angolano, após o fim da sua guerra civil. 

 

4.2 A educação em Angola 

          É sabido que qualquer país que deseja uma grande mudança social e política, 

depende diretamente de investimentos na esfera da educação. Angola, mais do que 

nunca, necessita desse apoio, o país está com sérios problemas de infraestrutura 

que se agrava por possuir uma mão de obra qualificada totalmente defasada como 

consequência da guerra civil, portanto, acreditamos que apenas por esse viés, a 

possibilidade para a ascensão social do sofrido povo angolano poderá ser 

consolidado. 

          O atual governo de Angola que tem como presidente o Engenheiro José 

Eduardo dos Santos do MPLA, feliz com o acordo de paz assinado juntamente com 

a UNITA em 4 de Abril de 2002, fez um pronunciamento para dar ênfase à data, pela 

sua importância e magnitude. E para mostrar ao povo o seu interesse em 

transformar Angola num país muito melhor, para por fim a tanto tempo de sofrimento 

social, em tom de alívio fez a seguinte promessa: 

É a era de reconciliação e reconstrução nacional, na qual devemos 
lançar os alicerces sólidos de um futuro risonho para todos os 
angolanos. Esse futuro que eu considero que já começou e estamos 
a construir, requer que haja muitos quadros com profundos 
conhecimentos científicos, competência profissional e espírito 
patriótico. É fundamentalmente o nosso sistema de ensino que nos 
deve fornecer estes homens e mulheres (SANTOS, 2004, p.01). 

 

          Essas palavras demonstram a clareza que o Governo tem sobre a eficácia da 

Educação que é considerada como um promotor essencial do desenvolvimento, pelo 

qual o MPLA se bateu durante mais de quarenta anos, visando à libertação nacional 
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e social dos povos de Angola, e a formação da consciência nacional através do 

processo de educação, ensino, instrução e desenvolvimento cultural.  

          No plano político do governo, a educação era vista como base prioritária para 

o futuro, pois a qualidade de seus quadros e a sua formação política e técnica 

contínua, constituem a garantia de o Partido dispor de capacidade permanente para 

a concepção e implementação das melhores opções que visem à satisfação das 

necessidades das famílias, das empresas, da sociedade civil e dos cidadãos em 

geral.  

          Essa análise construída foi baseada a partir da afirmação encontrada nos 

anais do partido do MPLA, que divulga a seguinte nota: 

Para um país como Angola que está a sair dum conflito armado que 
dura mais de 20 anos, que destruiu o tecido social e econômico e 
que precisa promover o crescimento econômico, modernizar o 
sistema social e político e fazer dos seus cidadãos membros 
participativos, críticos e responsáveis da sociedade, a educação 
parece como elemento-chave nas medidas a tomar. E educaçao é 
um dos melhores meios para promover a integração social e o 
desenvolvimento humano. Ela constitui uma ferramenta para o 
combate à pobreza. É por isso que Angola pretende dispor de um 
sistema educativo mais realista e funcional que permita responder 
satisfatoriamente às suas necessidades socioeconômicas na atual 
fase de reconstrução econômica e social (MPLA, 2004, p.89).  

 

          No entanto, a tarefa era árdua, pois herdou da colonização portuguesa um 

sistema de educação débil, praticamente inexistente, caracterizado pelo acesso 

limitado ao ensino do segundo Grau (Ensino Médio), pela falta de investimento em 

qualidade de ensino e a falta de pessoal qualificado para estruturar um sistema de 

educação.  

          O sistema educacional de ensino era baseado no regime colonial português, 

que destinava o ensino fundamentalmente para formar só quadros portugueses e 

seus descendentes, e também angolanos que contribuíam com o regime político da 

colonização e seus respectivos descendentes. Assim, a dominação se perpetuava 

ao longo da história. 
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          Fica evidenciada  a prioridade para a educação portuguesa e sua perpetuação 

no poder de acordo com a afirmação do general português Kaulza de Arriaga, que 

explicava nas aulas de estratégias de comandos a seguinte lição: 

Só seremos capazes de manter um domínio branco em Angola e 
Moçambique, que é um objetivo nacional, se o povoamento branco 
for em ritmo que acompanhe e ultrapasse, ligeiramente pelo menos, 
a produção de negros evoluídos. [...] Também não vamos ser 
demasiado eficientes na promoção dos negros, pois devemos 
promovê-los, sim, mas nada de exageros(ARRIAGA, 1997, p.215). 

 

          A proposta, então, era manter o analfabetismo na sociedade angolana, 

alegando também que “as tribos só tinham interesses nos problemas individuais dos 

seus respectivos grupos ou com as rivalidades entre eles” (DILOLWA, 2000, p. 216). 

Assim, o analfabetismo ajudaria manter o controle do Estado, da administração e da 

economia. Seriam colocados vários tipos de obstáculos para dificultar o acesso ao 

ensino superior. 

          No período que lecionamos em Angola (2008-2011) e (2013-2014), nos 

deparamos com vários problemas dessa ordem, muitos estudantes nativos 

acusavam os professores de desleais, devido ao grande número de alunos que 

eram reprovados, e quando conseguiam ser aprovados era com nota mínima. A 

alegação dos alunos é pelo fato dos professores terem sofrido muito para adquirir 

seu diploma universitário (provavelmente oriundos da formação em Cuba, Portugal, 

Russia e Brasil), pois na Universidade Federal Agostinho Neto a falta de 

profissionais na área da educação dificultava a mínima formação possível aos 

nativos forçando a saída deles para conseguir a formação em outro país.  

          Seria essa a razão alegada por muitos de nossos alunos para justificar,  

porque os professores tentavam dificultar ao máximo a ascensão acadêmica de 

muitos estudantes, eliminando assim, consequentemente, a disputa com seus 

futuros concorrentes profissionais. Os estudantes sabiam que quando reprovados, a 

hegemonia do saber e do poder continuava nas mãos dos mestres, e essa acusação 

era o motivo porque muitos deles recusavam-se estar presentes nas aulas dos 

professores angolanos, preferindo tê-las com docentes estrangeiros que fazem 
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avaliações sérias e justas desenvolvendo os seus papéis de educadores, ensinando 

sem competições intelectuais entre docentes e discentes.48.  

          Outra questão que justifica a preferência pelos estrangeiros é a propina 

cobrada por muitos professores nativos para aprovar os estudantes, eles sabiam 

que essa prática não seria usada com facilidade em Angola pelos estrangeiros 

devido o medo de serem extraditados do país, logo resistiriam mais em receber 

algum tipo de extra para aprová-los.  

          Esse quadro lastimável da educação angolana que foi herdado pela 

colonização é agravado ainda mais na descolonização com a escassez de 

equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos, somado com a falta de docentes 

principalmente nas zonas rurais, tem contribuído para o crescimento do número de 

crianças, adolescentes e jovens fora do sistema normal de ensino a cada ano e 

dificultando a diminuição da taxa de analfabetismo da população angolana. 

          Podemos constatar a falha educacional desse sistema, de acordo com Roca 

(2010, p.25) o qual demonstra suas dificuldades: 

O sistema educativo angolano apresenta falhas entre os seus 
princípios e objetivos como a igualdade de oportunidade de acesso à 
escola, educação contínua, criação de forças de trabalho 
qualificadas, bem como a sua capacidade real em termos de 
quantidade e qualidade de infraestruturas e de potenciais em 
recursos humanos em nível de professores, formadores, quadros de 
apoio e de meios financeiros.  

 

          Sabemos que quando um sitema educacional é deficitário já podemos esperar 

consequências drásticas para a sociedade, o mau sistema escolar forma não só 

maus discentes, como maus docentes que, por sua vez, reproduzirão o círculo 

vicioso e empobrecerão cada vez mais a educação. Em um país com educação sem 

qualidade à possibilidade de erguer-se socialmente é improvável, uma vez que o 

sistema não proporciona perspectiva de melhora e na conquista do seu bem estar. 
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 Essas justificativas foram pronunciadas por muitos estudantes. 
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          Angola precisa com urgência e rapidez de uma reforma escolar, tanto na 

formação dos discentes como nos docentes. Mesmo com a denúncia feita por Roca 

acerca dessa deficiência educacional, ainda em 2014 às dificuldades permanecem. 

          Não  basta que os cidadãos de um país tenham acesso à educação, é 

necessário que essa seja de qualidade, e hoje em Angola, esse nível encontra-se 

em pouquíssimas escolas confessionais, isso faz com que as famílias com melhores 

condições financeiras mandem os seus familiares para terem formação no exterior. 

          Citamos alguns exemplos para mostrar as debilidades e realidades 

educacionais no cotidiano dos angolanos. No âmbito prático operativo faltam 

laboratórios específicos, bibliotecas, internet, às vezes eletricidade e geradores nas 

escolas. Esses fatores contribui para a diminuição de um ensino de qualidade e de 

uma reforma educacional que realmente mude o destino da sociedade. 

          O país conta com uma população imensa excluída do sistema de ensino, e os 

que estudam, o fazem em condições pedagógicas consideradas insatisfatórias, 

possibilitando o aumento cada vez maior da evasão escolar. Apesar do Governo 

tentar melhorar esse grande problema social, a realidade mostra que a cada ano o 

número de crianças e adolescentes fora do ensino aumenta, gerando delinquência e 

marginalidade.  A grande crítica é que o sistema de educação angolano não tem 

sido capaz de motivar a população e garantir-lhe o acesso à educação básica. 

          Vários problemas sociais também tem se verificado dentro do contexto 

escolar, conforme afirmação de Simba: 

A formação de grupos com tendências a comportamentos marginais 
que tem inviabilizado o normal funcionamento de instituições 
educacionais, o que gera a proliferação de uso e consumo de 
drogas, bebidas alcoólicas e outros tipos que marginalizam o 
comportamento da camada juvenil (2007, p.68).  

 

          O problema de droga, principalmente do álcool tem sido uma constante no 

cotidiano de muitas famílias e, consequentemente, reverbera na educação, pois os 

jovens deixam de ir às escolas aumentando cada vez mais a drástica falta de mão 
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de obra qualificada, e força o Estado a contratar mais estrangeiros para suprir a 

demanda interna do mercado.  

          Na tentativa de modificar esse cenário, o Governo aprovou em setembro de 

2001 uma estratégia  integrada para a melhoria do sistema de educação até 2015, 

com intuito de garantir a todos os cidadãos a oportunidade de satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Para a implantação da proposta, o Governo 

por via do Ministério da Educação estabeleceu parcerias e compromissos com o 

Governo cubano e várias organizações sociais como: Igrejas, Organizações Não-

Governamentais e Associações Comunitárias, na tentativa de chamar à sociedade 

para o grande problema que é a educação.  

          Sabemos que a única forma de erradicar a pobreza em Angola, precisa ser 

pelo viés educacional, elevando o nível de conhecimento e apostando no potencial 

humano. Será necessário implantar ações que realmente conduzam a uma 

educação integral para promover referências e valores morais e a consciência de 

relações sociais e humanas justas que respondam aos desafios da reconstrução e 

desenvolvimento de Angola. 

          Na cooperação para alavancar o ensino, professores cubanos lecionavam em 

todos os níveis educacionais, usando uma técnica de ensino que evidencia-se às 

condições sociais de Angola. Nesse intercâmbio de dependência educacional 

cubana, os educadores participaram como professores nos diferentes níveis de 

ensino dentro de Angola,  proporcionando aos estudantes uma formação com base 

no sistema de educação de Cuba e também na distribuição de bolsas de estudos 

nas mais variadas áreas do conhecimento na Ilha da Juventude em Cuba. Estima-se 

que aproximadamente cinco mil crianças angolanas foram para Cuba estudar 

nesses últimos trinta anos49. 

          Em Angola os docentes cubanos permaneciam por um período de um ano, 

sendo substituídos por outras equipes de professores, acreditamos que a troca de 

profissionais constante não proporcionava um bom desenvolvimento pedagógico no 

ensino, sendo que eles levavam quase um ano para se adaptarem à língua e à 
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 Dados extraídos da Secretaria da Educação em Angola. 
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cultura, e quando isto acontecia já estava na hora de ser trocada por outras equipes. 

Os cubanos até hoje contribuem como profissionais na educação angolana, mas 

infelizmente não se tem obtido o mesmo resultado educacional que é esperado em 

Cuba. 

          Hoje, no ensino superior, os professores cubanos ficam dois anos, e a análise 

que fazemos ainda é a mesma, eles levam de seis meses a um ano para 

entenderem  um pouco à língua portuguesa e quando aprendem já está na hora de 

retornar. A distância da sua terra natal também é um problema no processo de 

adaptação em Angola.  

          Além da participação cubana, para o desenvolvimento social e reconstrução 

de Angola, o Governo financiou e permitiu que outros investissem no ensino privado 

da Educação, pois o ensino público encontra-se praticamente falido. No entanto, 

esta abertura está sendo desorganizada pelas seguintes razões: 

Existem  muitas instituições não legalizadas e que prestam serviços 
educativos; 

A maior parte das instituições privadas não tem condições técnicas e 
humanas; 

O ensino privado transformou-se numa autêntica fonte de fortunas 
descurando à missão educativa, até salas do tamanho de cozinhas 
servem para o processo educativo; 

O critério de legalização das instituições privadas, não é 
transparente, prova disso é que a maior parte das pessoas que 
possuem instituições legalizadas são do regime; 

Cada proprietário estabelece os seus preços de acordo com a sua 
vontade; 

Determinados proprietários interferem nas questões pedagógicas, 
mesmo sendo ignorantes; 

O facilitismo que permite a passagem de classe reina, desde que os 
alunos garantam continuidade nas instituições; 

A reforma estabelece que um professor dará as sete disciplinas da 5ª 
classe. Isto é uma aberração, porque não é possível que um 
professor domine bem as disciplinas que a classe em questão tem 
(CRUZ, 2008, pp.150-151).               
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          Podemos constatar que a miséria educacional também atingiu o sistema de 

ensino superior; esse quadro lastimável estende-se a todos os níveis educacionais. 

Acreditamos que é na universidade onde se deve transmitir e desenvolver o saber 

que foi produzido ao longo da história, de forma crítica, a fim de ser digerido e ser 

capaz de estimular os educandos e mestres para a produção de novos saberes que 

permitam o crescimento da comunidade local. Assim, a Instituição de Ensino 

Superior não é um local para que as pessoas se limitem a gravar e a ruminar as 

mesmas informações, precisam avançar para alcançar novos ideais. 

          A universidade tem um papel preponderante na contribuição do 

desenvolvimento das estruturas sociais, podemos concordar com esta afirmação de 

Maduena (2010, p.10) o qual cobra delas posturas mais atuantes para benefício da 

sociedade. Ele acredita que:  

Elas podem e devem ser núcleos dinamizadores que convocam os 
intelectuais, os profissionais, as personalidades relevantes da cultura 
nacional e os cidadãos comuns, comprometendo-os a todos na 
construção de um desenvolvimento real. A universidade é uma 
instituição social, que pode muito bem assumir como parte de sua 
missão, a transformação da sociedade para um desenvolvimento 
sustentável, através da formação de profissionais e da investigação 
científica. Pode e deve assumir o desafio de buscar alternativas que 
contribuam para elaborar estratégias de desenvolvimento 
socioeconômico, solidário neste mundo globalizado.                     

           

          Dificilmente vamos encontrar Centro de Investigação Científica em Angola, 

podemos citar apenas a Universidade Federal Agostinho Neto e principalmente a 

Universidade Católica que publica os resultados dos trabalhos de pesquisa dos 

professores, que são pouquíssimos. 

          De acordo com Maduena, a universidade deve ter os seguintes preceitos de 

atuação social para que haja uma mudança efetiva na vida das pessoas: 

Formar o bom profissional e isto significa levar o estudante a 
incorporar um conjunto de valores: deveres hábitos e atitudes que 
são também uma ferramenta de trabalho para o futuro profissional, e 
não das menos importantes. Contudo[...] a universidade pode ser 
uma verdadeira escola de cidadania, educando os seus estudantes 
para participarem de forma consciente e crítica no debate das 
grandes questões nacionais. Promover o valor da democracia, pois 
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sabemos que nos últimos tempos a educação está sendo 
instrumentalizada pelo poder político e econômico, daí que ele vai 
perdendo um pouco a sua capacidade de ação, por este fato, urge a 
necessidade de aparecer uma instância que seja capaz de ocupar 
este vazio, é assim que deve ser a universidade e os seus 
intelectuais livres e independentes da máfia política, que deve 
transformar-se em força de pressão social e de mudança (2010, 
p.11). 

 

          Observando a prática educacional angolana observaremos que está longe de 

ser o ideal de uma boa prática de educação conforme citado anteriormente por 

Maduena. O professor João Pinto defende que a estrutra é débil pelas seguintes 

razões: 

Fragilidade das instituições...; 

Falta de investigação e de publicação...; 

Existência de um critério dúbio na contratação de docentes, mesmo 
pisando a lei; 

Existência de uma classe docente e discente sem o respeito pela 
ética universitária; 

Falta de normas claras sobre os direitos e deveres dos discentes; 

Excessivo insucesso escolar...; 

Falta de um corpo docente especializado e que tenha como 
referência científica, sem prejuízo da identidade; 

Existências de PHD´s que não participam no debate social para a 
resolução de determinados problemas. Nem mesmo um artigo em 
jornal publicam; 

Existência de professores que obstaculizam a passagem de classe 
dos estudantes; 

Existência de conflito entre a classe política e acadêmica, ou seja 
existe interferência dos políticos naquilo que chamam de 
universidade em Angola; 

Subordinação da ciência à política, e desrespeito pela propriedade 
intelectual; 

Surgimento de docentes e discentes que não se respeitam; a ênfase 
vai para os docentes do regime; 

Frequência na universidade para a obtenção do título e não amor a 
sabedoria; 
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Confundir a formação universitária com enriquecimento ou poder; 

A maior parte das faculdades concede diplomas sem a defesa das 
teses, e aquelas que defendem, muitas vezes os tutores desistem da 
orientação porque não recebem os seus ordenados; 

Compra de vagas. E estupidamente dá-se a cada professor duas 
vagas; 

Admite-se alunos à universidade com 3, 4, 550, valores como 
resultados de exame de admissão...(2011, p.22). 

 

            O autor finaliza suas críticas chamando à atenção das autoridades que 

organizam o país: 

Meus senhores a universidade serve para adquirir-se conhecimento 
crítico do universo, e não só da localidade, tribo ou novelas, deve 
ensinar combater estigmas ou preconceitos, paradigmas infundados. 
A universidade é a casa do saber, compreensão do desconhecido, 
ser universitário é amar o saber para lá das contrapartidas diretas, 
serve para realizar o ego [...]o saber liberta o homem, afasta-os das 
crendices torna-os mais alegre, a ignorância torna o homem 
acanhado, complexado, murcho, lúgubre, infeliz e consequentemente 
a pobreza das nações repercute-se na sociedade [...], de 
variadíssimas formas como a arrogância, ostentação, sobreposição 
do ter em relação ao ser...(Ibid.). 

 

          Porém, a universidade em Angola, é praticamente inexistente, porque aquele 

que deveria ser o papel real e efetivo não existe, tudo que existe e que chamam de 

universidade “não passa de farsa que visa garantir os interesses políticos e 

econômicos partidários do regime”(CRUZ, 2008, p.156).   

          Ainda não há uma preocupação com o desenvolvimento intelectual do povo 

angolano, basta ver que o ano letivo começa no final de março com certa tolerância 

até a primeira semana de abril e acaba em junho, retorna em agosto e termina em 

novembro, tendo uma grade currícular muito reduzida.  

                                                         
50

 A média que é utilizada para aprovar um aluno vai até vinte (20) valores, sendo considerada 
reprovada qualquer nota inferior a (10) dez valores. Aluno que tira nota também inferior a (14) 
quatorze valores não pode ingressar na carreira acadêmica. 
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          O continuismo desse sistema político fortalece a sequência do domínio da 

ditadura que é permanente e real em toda a sociedade. Haja vista que muitos 

profissionais da educação não podem falar o que pensam, pois tem medo do regime 

político que é muito atuante no meio educacional, sendo que direta ou indiretamente 

ainda reina a censura e a retaliação do governo para a crítica e a oposição, por isso 

o medo do retorno a guerra civil é uma constante no cotidiano da sociedade 

angolana. 

 

4.3 A economia em Angola          

          Por mais que a situação econômica da grande maioria do povo angolano não 

esteja bem, devido à péssima distribuição de renda, não podemos negar que hoje 

existem muitas empresas no país que poderiam contribuir para o desenvolvimento 

social do país. O principal centro financeiro, comercial e econômico são as indústrias 

presentes na cidade de Luanda51, sendo as mais famosas: Angola Telecon, Unitel, 

Sonangol52, Linhas Aéreas de Angola e a Endiama que faz a extração de diamantes 

localizada na província de Lunda,  todas essas empresas são Estatais. Também a 

Odebrecht Angola que lidera a maioria das construções civis e por fim a Petrobrás 

que faz extração e exportação de petróleo53.                    

          A economia entra numa outra fase após a morte de Jonas Savimbi líder da 

UNITA. Instalou-se em Luanda um ambiente propício para negócios, ou seja, para 

investimentos estrangeiros. A economia de Angola que começou a crescer de forma 

espetacular, devido ao fim da guerra civil, proporcionou a acumulação de riquezas 

para as elites ligadas ao governo que se beneficiava principalmente do petróleo. No 

entanto, essa distribuição econômica não significa melhoria da qualidade de vida 

                                                         
51

 A cidade de Luanda tem uma população estimada em sete milhões de habitantes, o que mostra a 
superlotação da cidade uma vez que foi projetada para 600 mil moradores e uma superfície de 
2.417.078 Km

2 
que representa 0,19% da superfície do território nacional. Ela está composta por nove 

municípios chamados de: Cacuaco, Sambizanga, Ingombota, Kilamba-Kiaxi, Viana, Samba, Maianga, 
Cazenga, e Rangel. 
52

 É a empresa nacional que controla a extração de petróleo. 
53

 Dados extraídos do sítio www.angolanembassy.gr/Portugues/Geografia.htm. Consultado em 20 de 
Setembro de 2012.  
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das pessoas, ou seja, não é sinal de desenvolvimento, porque a maioria da 

população ainda permanece em um nível alto de miséria social.  

          Angola é um dos países africanos mais beneficiados com recursos naturais. 

Além da sua riqueza mineral, o país conta também com grande capacidade para a 

agricultura, com vastas regiões férteis, e com potencial para diversas culturas. A 

agricultura como atividade principal possui 3% de terras cultiváveis com condições 

para o cultivo do café, algodão, sisal54, cana de açúcar, banana, milho, cereais, 

amendoim, sésamo55, mandioca e frutas. Na época de sua independência  o país 

era um exportador de alimentos e produtos agrícolas, sendo o café o item mais 

importante, dentre diversos produtos exportados.  

          A pouca porcentagem de terra cultivada deve-se ao fato de que, com a guerra, 

uma boa parte dos campos foram minados, reduzindo assim a atividade agrícola no 

país. Vale ressaltar que na década de 1970 Angola foi considerada como o terceiro 

maior produtor de sisal e quarto maior produtor mundial de café. 

          Os recursos pesqueiros do país contam com uma extensão de 1.650Km, seu 

mar é “altamente abundante em quantidade e qualidade de peixes, moluscos e 

crustáceos, o que lhe permitiu ocupar, em 1973, o 3ª lugar como pesqueiro da 

África. A maior atividade está situada na Província do Namibe, cujas águas frias são 

predominantes”. As espécies tropicais aparecem no Norte, na província de 

Benguela, onde a pesca desempenha um papel importante. As pastagens do Sul e 

do Centro teriam condições de abastecer o mercado do país de carne e laticínios 

(SIMBA, 2007, p.58). 

          Os recursos florestais também fazem parte da riqueza e estão situados 

principalmente em “Cabinda, pois existe madeira de grande valor econômico, 

podendo ser citado o pau-preto, o pau-ferro56, o ébano57 e o sândalo58 africano como 

                                                         
54 Do sisal, utiliza-se principalmente a fibra das folhas que, após o beneficiamento, é destinada 

majoritariamente à indústria de cordoaria (cordas, cordéis, fios, tapetes, etc.). 

 
55

 No Brasil é conhecido com gergelim. 
 
56

 Também conhecido como jacarandá-africano, madeira negra africana ou pau-preto. A densa e 
lustrosa madeira varia do avermelhado ao preto intenso. Geralmente é cortada em pequenas toras, 
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potencial para a produção e transformação de madeira e derivados”(ANDRÉ, A; 

2004, p.124). No entanto, todo este potencial encontra-se parcialmente estagnado, 

com excessão de petróleo e do diamante, pois a guerra civil arruinou a economia do 

país. 

          O setor industrial é dominado pelas fábricas de cimento, de alimentos, centrais 

de produção de energia e algumas instalações têxteis. Mas a destruição do sistema 

econômico provocado pela guerra civil fez com que o país se tornasse altamente 

dependente da importação de alimentos e de ajuda externa para poder suprir as 

necessidades, obrigando o país a importar praticamente tudo de que necessita: 

maquinaria, transporte, roupas e produtos químicos.  

          As grandes riquezas oriundas do petróleo foram, durante os últimos anos, 

canalizadas para o esforço da guerra, para o pagamento da dívida externa e para o 

pagamento das tropas cubanas que se encontravam no país até 1989. De todos os 

produtos angolanos, apenas o petróleo e o diamante cresceram de produção. Todas 

as outras áreas da economia decaíram, incluindo a produção agrícola59. 

          O petróleo nos anos cinquenta não era um “produto determinante na balança 

econômica de Angola, ganha uma dimensão economicista geradora de riquezas a 

partir de 1969”(DILOLWA, 2000, p.287). Depois da independência, a guerra que 

opôs os nativos desde a década de 70 fez com que a economia angolana 

começasse já a depender fundamentalmente do petróleo, ou seja a única fonte de 

recurso rentável para estabilizar o país economicamente era através dessa extração. 

                                                                                                                                                                                  
deixando-se os ramos para que a madeira seque de forma lenta e gradual, evitando eventuais 
rachaduras. Os exemplares de melhor qualidade atingem altos valores no mercado madeireiro. As 
qualidades tonais do jacarandá-africano são particularmente apreciadas na fabricação de 
instrumentos de sopro, principalmente clarinetes, oboés e gaitas-defoles britânicos. 
 
57

 Esta árvore produz uma madeira nobre e na maior parte das vezes muito escura e densa. De 
origem africana, são raros e muito utilizados na fabricação de mobiliário, instrumentos musicais e 
objetos decorativos. 
 
58

 A madeira do sândalo, quando recém-cortada, apresenta coloração amarela, porém com o tempo 
adquire uma coloração marrom mais escura. Quando seca, não se racha; é de fácil tratamento em 
carpintaria e fumega com facilidade. É uma madeira dura, que seca lentamente e é resistente 
a fungos e insetos. 
 
59

 Dados obtidos através do sítio www.angolanembassy.gr/Portugues/Geografia.htm. Consulatado em 
20 de Setembro de 2012.    
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          A produção de petróleo cresceu em ritmo acelerado, e começou a aumentar 

sua importância para as exportações angolanas. Parte desse crescimento relativo da 

produção também foi causada pelo “decréscimo da produção nas outras áreas da 

economia. Apesar dos preços internacionais decrescentes desde o começo dos 

anos 1980, o país conseguiu compensar essas perdas aumentando sua produção”. 

Desde 1983 a produção de petróleo angolano cresceu seis vezes, e com novas 

descobertas de resevas a tendência é que a produção continue sua trajetória de 

crescimento HODGES ( apud PAOLIELO, 2011, p.84).  

          Hoje, a Petrobrás além de fazer a extração trabalha na perfuração de mais 

cinco poços, com objetivo de aumentar ainda mais essa produção, trazendo mais 

recursos tanto para a empresa quanto para o país. 

          Depois da independência, em 1976, foi fundada a Sociedade Nacional de 

Combustíveis de Angola (SONANGOL) e  em 1978 foi promulgada “a lei do 

petróleo”, tornando o Estado o único dono de todas as reservas petrolíferas do país 

e estabelecendo a Sonangol como a concessionária exclusiva para a exploração de 

petróleo no país. A lei permitia “que a empresa estatal se associasse a empresas 

estrangeiras de forma a angariar os recursos necessários para a exploração”. Dessa 

forma, a Sonangol se associou às multinacionais que já exploravam petróleo no 

país, notadamente a Gulf Oil  em Cabinda, e passou a ordenar a exploração de 

novos poços descobertos em Angola (Ibid., p.85). 

          A princípio a exploração se focou em reservas continentais, mas durante os 

anos 1989 e 1990 a extração de petróleo foi bem sucedida também em águas rasas. 

Mais recentemente, com as “descobertas de grandes reservas offshore60 e avanços 

tecnólogicos, aumentaram ainda mais as reservas estimadas em Angola”. A partir 

dos anos 1990 a maior parte do petróleo produzido em Angola foi extraído offshore, 

longe das ameaças dos grupos insurgentes (Ibidem.).          

          No entanto, o setor petrolífero não proporciona muitos postos de emprego, 

estima-se que em 2002 suportava 10.000 trabalhadores61, incluindo os estrangeiros, 

                                                         
60

 Estrutura fixa ou flutuante (ancorada), instalada em solo marinho, para exploração de gás 
natural e petróleo. 
61

 Dados do relatório da ONU sobre pós-guerra em Angola, (2008, p.71). 
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portanto, tendo em conta o número de desempregados, é uma gota no oceno, não 

interferindo na vida da maioria da população angolana.  

          Devido a quantidade de capital financeiro, este setor econômico deveria gerar 

melhoria em outros setores da vida nacional, principalmente no capital humano que 

é o maior bem e riqueza do país. A dependência do petróleo é:  

Simultaneamente uma vantagem e um risco. Proporciona à Angola 
ganhos em divisas e receitas governamentais muito mais elevadas 
do que os da maior parte dos países africanos: na África 
subsaariana, as exportações de bens de Angola são ultrapassadas 
só pela África do Sul e pela Nigéria. O governo ganhou como 
receitas fiscais (3.179 bilhões de dólares em 2011, segundo os 
doadores preliminares) cerca da metade do valor bruto das 
exportações do setor petrolífero (5.976 bilhões de dólares em 2001) 
dando ao governo uma das bases de recursos internos mais altas do 
continente. As receitas do governo em 2011 totalizaram 9.155 
bilhões de dólares HODGES( apud PAOLIELO, 2011, p.85).           

 

          Ter uma economia apoiada no petróleo também tem as seguintes 

desvantagens: 

A instabilidade dos preços do petróleo, porém, faz com que Angola 
seja suscetível de grandes quebras súbitas nas exportações e nas 
receitas fiscais, tornando a gestão macroeconômica mais difícil do 
que num país com uma economia mais diversificada. Para além 
disso, o setor petrolífero provoca o aumento dos salários de quadros 
formados, reduzindo assim a competitividade de outros setores da 
economia com concorrência no mercado internacional. A dimensão 
das receitas petrolíferas pode ter também o efeito psicológico de 
diminuir a atenção à reativação ou o desenvolvimento de outros 
setores da economia, que poderão parecer relativamente menos 
importantes, embora constituam a fonte de emprego e rendimentos 
da grande maioria da população (Ibid.). 

 

          Segundo o Ministério do Planejamento, em 2001 cerca de 46% do PIB era 

proveniente do diamante e 54% do petróleo. Infelizmente até o momento, esses são 

os únicos recursos que sustentam à estrutura do país. Angola é o quarto maior 

produtor de diamantes no mundo, depois do Botswana, da Rússia e da África do Sul, 

sendo que “as receitas dos diamantes aumentaram consideravelmente, porque o 
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país começou a lapidar diamantes, portanto, já não é vendido bruto” (CRUZ, 2008, 

p.51). 

          O diamante foi, por muito tempo, o principal produto da colônia portuguesa em 

Angola, com as “primeiras descobertas em 1912”. Com o crescimento das 

exportações de café e, posteriomente, com o crescimento da produção de petróleo 

na década de 1970, o diamante acabou se tornando o” terceiro produto na lista de 

exportações angolanas” HODGES (apud., PAOLIELO, 2011, p.88). Apesar de 

diminuir em importância relativa, a produção de diamantes continuou crescendo 

continuamente até a independência de Angola, e foi motivo de discórdia na 

descolonização, pois os grupos queriam governar a província de Lunda onde está 

concentrado esse grande recurso.  

          Após a independência, a indústria de diamantes passou a sofrer com a 

insegurança da guerra civil e o êxodo de trabalhadores especializados. A mineração 

de diamantes tinha nos anos da colônia portuguesa uma empresa dedicada a essa 

indústria, a Diamang. Consequentemente, o Governo angolano se tornou o maior 

acionista da empresa, e em 1981 fundou uma nova empresa para exploração de 

diamantes, a Empresa de Diamantes de Angola (Endiama), 100% controlada pelo 

Governo, que substituiu e forçou a Diamang a encerrar suas atividades 

definitivamente em 1988.  

          O setor diamantífero é uma grande fonte de emprego, principalmente nas 

minas informais ou artesanais, no qual calcula-se que trabalham mais de “100.000 

mineiros garimpeiros, em situação nada agradável devido a falta de estrutura para a 

exploração desse trabalho”(ONU, 2008, p.73)62. 

          Para que Angola tenha um economia forte e diversificada, precisa ter a 

agricultura como prioritária, pois pode-se cultivar os mais variados produtos e deixar 

de depender da importação dessa alimentação, que chega com valores 

inflacionados e com pouca qualidade devido a demora no transporte para chegar ao 

país. 

                                                         
62

 Acredita-se que hoje, esse número já esteja defasado, pois aumentou muito a quantidade de 
pessoas que trabalham informalmente. 
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          De acordo com Cruz (2008, p.52) a terra é muito fértil, portanto, deve-se 

investir na:  

Mandioca, feijão, arroz, milho, café, algodão, banana, tabaco, cana 
sacarina, óleo de palma e mana, trigo, sisal; Se pode desenvolver 
outra áreas de grande potencial: sivicultura, pecuária, o rebanho, 
bovinicultura, suinicultura, criação de caprinos, criação de carneiros, 
avicultura, pesca, extração madeireira, etc. Outra área na qual o 
governo deve incidir é a dos minerais para além dos diamantes e do 
petróleo, podemos olhar no manganês, cobre, estanho, chumbo, 
urâneo, touro, zinco, guanos, asbestos, amiantos, fosfatos, naturais, 
salitre, gesso, mármore, barro, burgau e areia. Tudo isso somado ao 
nosso potencial hídrico e o nosso solo fértil, seremos de fato uma 
potência em África e no mundo. 

 

          Com o fim da guerra, que era o principal obstáculo que travava o 

desenvolvimento econômico de Angola, estabeleceu-se um ambiente político 

favorável ao investimento privado, que resulta na criação de mais postos de 

trabalho. A economia, ainda hoje, tem muitos  constrangimentos como a 

instabilidade e a incerteza macroeconômica, os obstáculos à concorrência e o 

excesso de burocrácia; o mau estado da infraestrutura física; serviços financeiros 

inadequados, a fraqueza do sistema judicial; o baixo nível de escolaridade e de 

conhecimentos básicos e técnicos da maior parte da força de trabalho.          

          É necessário que se potencie e recupere a infraestrutura econômica, que em 

Angola é quase inexistente: água, transportes, estradas, trilhos de ferro, 

abastecimento de energia elétrica, para o renascer da indústria. E também investir 

em pessoas para melhorar a qualificação dos seus quadros que respondam aos 

desafios deste mundo extremamente tecnocrata e marcado pelas novas tecnologias 

de informação.  

          Acreditamos que esses problemas seriam resolvidos se houvesse um 

investimento de qualidade na área da escolaridade, melhorando o nível social que 

consequentemente aumentaria o capital cultural acadêmico da sociedade.  
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4.4 A saúde em Angola                     

          As condições da saúde em Angola no pós-guerra civil não difere muito das 

atuais, pois as mesmas questões críticas se arrastam até hoje. O direito à saúde e a 

longevidade é um bem indispensável para qualquer cidadão, pois favorecer a 

longevidade e a qualidade de vida, também é fator de desenvolvimento. 

Infelizmente, no caso da saúde essa exceção não faz parte da regra, continua mal. 

          Um dos pontos que evidencia o estado lastimável da saúde angolana, é que 

tanto a América (Brasil-Cuba) como a Europa (Portugal-Espanha) recebem muitas 

pessoas que consultam e fazem tratamentos clínicos, por mais simples que sejam.  

          É atribuído a essa situação endêmica da saúde em Angola o fato de não ter 

água tratada, também o uso abusivo e descontrolado dos antibióticos que 

potencializam os agentes patogénicos e favorecem a resistência dos mesmos, a 

falta de saneamento básico nas cidades e de um programa nacional de saúde; a má 

alimentação; falta de médicos e às condições deficitárias dos poucos postos de 

saúde existentes. 

          De acordo com Felipe (2008) a taxa de mortalidade infantil (TMI) em Angola 

continua entre as mais altas do mundo. Esses dados encontram-se no relatório do 

Ministério da Saúde em Angola, divulgado pela UNICEF. Só não ganhou o prêmio 

lastimável porque ficou atrás de Serra Leoa, com 265 mortos em cada 1000 

nascimentos. As mulheres  que morrem no parto por causa da falta de cuidados pré-

natais, é igualmente dramático, em cada 100 000 mulheres 1700 morrem durante o 

parto, sendo igualmente um dos números mais altos do mundo.              

          O interessante é que o Ministro da Assistência e Reinserção Social do 

Governo angolano, o Sr. João Baptista Kussumua, em reação ao relatório, negou o 

resultado com toda viemência possível. Esse fato causou indignação nas pessoas 

mais politizadas, que expressam: “já estamos acostumados a este tipo de estupidez 

do Governo angolano que mesmo sem fazer investigações sai ao público para 

balbuciar sobre dados que resultam de longa investigação”(CRUZ, 2008, p.157). 
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          As condições sociais que o povo vive desencadeiam vários tipos de doenças, 

entre elas destacamos a SIDA e o Paludismo que continuam a dizimar muitos 

angolanos. A rede sanitária do país está aquém de qualquer expectativa, 

contribuindo cada vez mais para que o número de mortes aumente. 

          O paludismo que também é conhecido como malária, é de longe a maior 

causa de mortalidade em todos os grupos etários e em particular as crianças e as 

mulheres grávidas. Dada ser uma das principais causas da morbilidade, a elevada 

incidência de malária também tem efeitos profundos na produtividade econômica e 

nos rendimentos familiares, contribuindo indiretamente para os elevados níveis de 

pobreza, bem como para o absenteísmo nas escolas.  

          A elevada incidência desta doença em Angola deve-se ao clima tropical e 

também ao mau ambiente sanitário que cria terreno fértil para mosquitos vetores da 

malária. Outro fator que também contribui para a sua propagação é a baixa 

disponibilidade e a pouca utilização de métodos preventivos, como redes 

mosquiteiras, embora em 2000 o Governo tenha lançado uma grande iniciativa, com 

o apoio do Unicef, para tornar as redes mais acessíveis. 

           Comovido com a incidência de malária no país as empresas Chevron e 

Techaco, uniram-se e “doaram milhões de mosquiteiros para que fossem 

distribuídos gratuitamente” nos postos de saúde, mas infelizmente foram “vendidos e 

roubados parcialmente, pelos funcionários do Estado” demonstrando exemplos que 

são seguidos pela sociedade, formando uma verdadeira casta de corrupção nos 

segmentos sociais (CRUZ, 2008, p.160).  

          Portanto, o destino desses mosquiteiros tiveram a mesma rota dos demais 

incentivos que aparecem no país, são desviados pela corrupção, gerando pessoas 

cada vez mais egoístas preocupadas apenas com seus problemas pessoais, não se 

importando com a dor e o sofrimento do outro. 

          A AIDS é uma doença que vem se alastrando em toda África e Angola. 

Infelizmente, não fica excluída dessa triste realidade. Essa doença que é um perigo 

para todo o mundo, se torna uma pandemia que não para de somar vítimas, o 

Estado sem controle da doença, com uma saúde falida e sem vontade política para 
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transformar e concientizar a sociedade, fica difícil diminuir a estatística de 

infectados.  

          De acordo com o relatório do Ministério da Saúde em Angola, e principal modo 

de transmissão do HIV é a relação heterossexual não protegida. Contudo, os dados 

do MINSA63 sobre casos de SIDA registrados em 1985-2001(Até Setembro de 2001) 

revelam que 10% dos casos foram causados por transmissão da mãe para o filho, 

21% resultaram do uso de instrumentos não esterilizados e 8% do uso de sangue 

contaminado em transfusões.  

          De acordo com o agente de saude em Angola: 

Os instrumentos não esterilizados são utilizados não apenas pelos 
curandeiros e pelas parteiras tradicionais mas também em hospitais 
e outras unidades sanitárias e durante as campanhas de vacinação, 
devido a inconsciência de alguns trabalhadores da saúde. A 
epidemia está a ser impulsionada por vários fatores demográficos, 
sociais, culturais e econômicos. Entre esses fatores figuram [...] 
movimento de pessoas de países vizinhos com taxas de prevalência 
muito altas, as grandes deslocações da população civil (internamente 
e não só) e a rápida urbanização. Além disso, são também fatores 
importantes a prática da poligamia, a multiplicidade de parceiros 
sexuais e a expansão da exploração do abuso sexuais (reflexo do 
agravamento da pobreza e da desigualdade social). A exploração 
sexual é facilitada por uma situação em que as mulheres, em 
particular as adolescentes e as mulheres jovens, são 
economicamente dependentes, encontrando-se, frequentemente, 
numa situação de dependência de homens muito mais velhos, e têm 
fraco poder de negociação sobre as relações sexuais (FELIPE, 2008, 
pp. 35-36). 

 

          A propagação da doença está também facilitada pelos baixos níveis de 

consciência, e elevada prevalência de doenças de transmissão sexual, a pouca 

disponibilidade de utilização de preservativos, o acesso limitado a cuidados 

primários de saúde e a serviços de testes, aconselhamentos e tratamentos dos 

doentes com HIV, e o fraco controle da qualidade do sangue utilizado nas 

transfusões. Segundo o MICS64 de 2001, 32% das mulheres de 15 anos e mais de 

idade nunca ouviram sobre a SIDA (uma porcentagem que varia geograficamente de 
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 Ministério da Saúde. 
64

 Ministério da Comunicação Social. 
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10% na capital e no interior a 50% no Sul da país. Apenas 0,4% das mulheres dizem 

que elas e os seus parceiros usam preservativos. Em resumo, há muito o que fazer 

para terem melhorias quanto aos conhecimentos, atitudes e práticas em relação à 

saúde.  

          Foram tomadas algumas medidas para melhorar o controle do sangue no 

serviço nacional de transfusão. Contudo, pouco se faz em relação a transmissão da 

mãe para o filho através do teste e aconselhamento das mães grávidas; e do 

tratamentos das mães com HIV65 e dos seus filhos recém-nascidos com 

medicamentos anti-retrovirais, que reduzem consideravelmente o risco de 

transmissão (FELIPE, 2008). 

          Em Outubro de 2004 houve uma endemia chamada de surto de Marburg, que 

vitimou as províncias do Uige, Bengo e Luanda, e foi ignorada pelas autoridades 

sanitárias no princípio por desconhecer a gravidade do problema. A doença 

apresentava similitude com o vírus Ébola, fazendo com que a vítima sangrasse em 

todas as partes do corpo onde existe orifício, matando em pouco tempo.  

          Diante de um problema tão grave o país não tinha profissionais qualificados 

para fazer as análises clínicas, recorrendo então ao “laboratório de Atlanta (USA) e 

do Senegal como as soluções possíveis”, só assim chegou-se a conclusão que era 

“Marburg” e a comunidade internacional mobilizou-se e prestou ajuda necessária até 

o fim do surto, que trouxe pânico em todo o país (CRUZ, 2008, p.163).  

          No início de 2006, o povo angolano também foi assolado com uma grande 

“epidemia de cólera”, que começou na capital Luanda, tendo como explicação “a 

falta de condições sanitárias adequadas que propiciaram a proliferação dessas 

bactérias”. Essa enfermidade se expandiu em todo o país, fazendo milhares de 

mortos, e como consequência da não reação do Governo frente ao problema, o vírus 

chegou a matar pessoas até 2009 (Ibid.).            

                                                         
65

 O Governo não tem o controle da expansão e da quantidade real de infectados no país, mas alguns 
setores da saúde que trabalhava conosco na Universidade, acreditava que o número de infectados 
pode até a chegar 20%da população no país, ou seja, 1.700.000(pessoas).  
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          A poliomilite tem atacado tanto crianças como adultos em Angola. Ela é 

transmitida de várias formas, mas um ambiente onde o saneamento básico é 

deficiente e não existe água potável, a possibilidade da infecção é maior. 

Infelizmente, em Angola, mesmo com algumas campanhas de vacinação, realizadas 

todos os anos com a ajuda da comunidade internacional, “elas não são realizadas 

de acordo com as orientações técnicas necessárias”, tem se violado o intervalo entre 

uma campanha de vacinação e outra o que contribui para a resistência da doença. O 

resultado da falta desse saneamento faz de “Angola figurar nas listas dos países 

onde mais morrem por causa da poluição decorrente de enormes quantidades de 

lixo, por outro lado, as doenças causados pelo lixo continuam a fazer morada em 

todo país [...]”(CRUZ, 2008, pp.169-171). 

          Assim, as lembranças da colonização e também da descolonização, as quais 

ambas foram extremamente traumáticas devido à violência e, consequentemente, o 

sofrimento causado por diversas agruras, continuam gerando uma sensação que 

ainda não mudou, a miséria pós-colônia continua para a grande e expressiva 

camada da sociedade.  

          Enfim, a violência angolana continua fazendo suas vítimas mesmo no período 

pós-colonial, no entanto, agora devido aos problemas sociais gerados pela guerra 

civil que deixaram marcas cujo resquício é possível detectar até hoje. Esse país 

ainda não se reergueu como se esperava deste grande declínio social que se 

encontra, dando evidências através dos relatos dessa pesquisa que a violência que 

se figura na educação, saúde e economia proporciona a continuidade de uma 

miséria e condenando o seu povo a conviver com uma corrupção quase que 

generalizada, contribuindo assim, para uma divisão social bem perceptível, fazendo 

com que a sociedade não consiga ultrapassar em definitivo as fronteiras da 

liberdade, fato que não favorece aos menos favorecidos na conquista de seu bem 

estar. 

          As marcas sociais herdadas dos conflitos após a descolonização portuguesa 

põem em evidência os encontros e desencontros das tradições angolanas com a 

cultura europeia, somado aos desajustes dos valores tradicionais e a reinterpretação 

no modo de existência dos angolanos dentro da nova configuração política e social. 
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Acreditamos que os ritos de morte também fazem parte dessa nova reconfiguração, 

pois, está relacionada ao descanso pelo sofrimento da miséria social, a força para 

viver independentemente das agruras diárias, pois assim, estaria dignificando a 

herança tradicional da sua ancestralidade e ao mesmo tempo uma festa para 

relembrar e honrar aquele que partiu, sendo este momento testemunhado pela 

presença da comunidade.            
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CAPÍTULO V  

                                                                     “É impossível conhecer o homen sem lhe estudar 

                                                                a morte,  porque talvez mais do que na vida, é na  

                                                               morte   que  o   homem  se  revela. É  nas atitudes   

                                                              e crenças  perante  a morte que o homem exprime  

                                                              o que a vida tem de mais fundamental”.  

                                                                                                                               Edgar Morin 

 

O ritual e a linguagem simbólica 

          

5.1 A importância do ritual fúnebre na atual sociedade angolana 

          Convivendo por mais de cinco anos entre o povo angolano, dentre tantos ritos 

que compõem essa sociedade, o ritual de morte foi o que mais nos chamou atenção, 

devido a grande repercussão, comoção e ajuntamento que promove na sociedade. 

Os símbolos desse ritual não são produzidos aleatoriamente, “eles possuem funções 

específicas, nas quais revelam as mais secretas modalidades do ser”. Assim, o 

estudo desses símbolos podem nos “revelar muito mais do que podemos perceber 

aparentemente; possibilita-nos conhecer melhor o homem em sua totalidade” 

(ELIADE, 2001, p.09). 

          Sabemos que em qualquer sociedade os ritos de passagem fazem parte da 

existência do homem religioso e desempenham um papel cosmológico significativo. 

Eles se fazem presentes do nascimento à morte, passando ao longo da vida pelas 

iniciações. De acordo com Ribeiro (2010, p.79) no que diz respeito à morte, “as 

passagens são extremamente complexas por se tratar não somente de um 

fenômeno natural, a dissociação corpo-alma, mas também de uma mudança de 

regime ao mesmo tempo ontológico e social”. 
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          Os rituais fúnebres desempenham um papel para desenvolver uma formação 

religiosa do homem e, sobretudo, a mutação do regime ontológico, o ato de tornar-

se um homem propriamente dito necessita da morte para a vida primeira, natural, e 

do renascimento para uma vida superior que é, ao mesmo tempo, religiosa e 

cultural. O ser humano busca constantemente uma forma de se ajustar ao mundo e, 

à sua volta, na tentativa de saber como se comportar e posicionar-se frente a ele.  

          De acordo com Colonhezi (2004, p.27) “é uma necessidade humana 

compreender os acontecimentos que vão surgindo, pois para o homem não basta 

apenas agir por instinto como os demais animais, é uma forma de transformar em 

família o que, até então, era desconhecido”, e os rituais fazem bem este papel, em 

ajudar o homem a se estruturar na sociedade promovendo a harmonia e o elo entre 

a estrutura conhecida e desconhecida.           

          De acordo com Altuna (1993, p.437) é possível que a sociedade africana 

tenha manifestado tanto interesse pelo desconhecido, devido ao “elevado contato 

com a mortalidade, e sendo a morte tão imprevista, ela se tornou como parte familiar 

da vida, pois as histórias de guerras, epidemias, fomes, escravidão e enfermidades 

endêmicas os habituaram a morrer”. Acreditamos também que a força em viver 

independentemente do sofrimento, é uma marca desse povo bantu, que dignifica 

seus ancestrais com atos de coragem no quesito enfrentar as agruras sociais.  

          Reportamos na introdução dessa pesquisa como o homem se ajustava ao 

mundo encarando e compreendendo à morte como resistência social e também 

como busca da sua ancestralidade através da influência cultural bantu com todo seu 

arcabouço simbólico. A morte é encarada como uma parte da vida e também como 

possibilidade de resgatar a estrutura da família novamente, juntando-se com seus 

ancestrais que já se foram (morreram) e, consequentemente, passam a aguardar 

aqueles que ainda não passaram por esse ritual (morte), era uma forma de juntar-se 

à família, e acabar com o sofrimento causado pela violência da colonização. 

          Com a invasão cristã advinda da colonização e da cultura portuguesa, a morte 

para os angolanos sofre um pouco a influência católica e passa a ser além da busca 

da ancestralidade (concepção africana) ser também a busca do céu (concepção 
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católica), que não pode ser conquistado através dos suicídios, e sim pela influência 

e a adesão ao cristianismo, que exige a dedicação total do fiél para ter direito ao 

céu.  

          O homem é um ser social e compartilha com outros homens sua realidade, 

para tanto, cria representações, que são sociais à medida que lhe servem de apoio 

para ajustar-se ao mundo social, através das quais, ele se relaciona, em um 

constante intercâmbio de significados.  De acordo com Mary Douglas (2010 p.34) “a 

consciência social era projetada além e acima do membro individual da sociedade 

para alguma coisa muito diferente, externa e forçosamente poderosa”, é possível 

que o rito de morte faça parte desse processo de consciência que envolve toda 

sociedade em prol de um objetivo.  

          Quando reportamos questões relacionados à morte, podemos constatar que a 

sua representatividade simbólica mostra a importância de como é concebido e aceito 

no meio social.  Analisando os cemitérios na concepção católica, observaremos que 

tem uma função específica e um significado inerente: “local de descanso da última 

morada66”.  

          Nos sepultamentos ocorridos no interior dos templos católicos ou ao redor 

deles, “os túmulos não possuíam ornamentos com a função específica de 

diferenciação e afirmação da individualidade perante os outros”. Essa vontade de 

destacar-se na morte ocorria de outra forma, “através do espaço destinado ao 

sepultamento, sendo que quanto mais perto do altar ou da imagem de seu santo de 

devoção estiver, melhor e mais rápido a ascensão aos céus e menor o tempo de 

expurgação dos pecados veniais no Purgatório” (REIS, 1999, pp.176-178). 

         Já no contexto dos cemitérios extramuros, o cenário se transforma. De acordo 

com Costa (2007, p.76): 

Não mais existe o altar ou a imagem do santo de devoção, mas sim 
um terreno onde podem ser construídos verdadeiros templos em 
homenagem a um indivíduo específico ou a uma família. Assim, os 
cemitérios agora situados fora do âmbito da igreja possuem outras 
formas de diferenciação de seus pares. Por exemplo, os indivíduos 

                                                         
66

 Frase exposta por vários católicos que moram em Angola, quando indagado sobre o que 
representa o cemitério. 
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mais abastados, pertencentes às elites, irão reforçar seus poderes 
até mesmo depois de mortos, através de seus túmulos 
suntuosamente construídos. O certo é que os cemitérios extramuros 
tornaram-se locais propícios para a ostentação, seja na esfera 
econômica, social ou religiosa. 

 

          No caso de Angola, nem o Estado com suas concepções ocidentais de 

modernidade, que tentam ignorar a importância social dos ritos de morte, e nem a 

igreja cristã, conseguiram impedir a prática tradicional do ritual. A igreja procura 

influenciar seus fiéis acerca do luto, mas não consegue fazer com que os angolanos 

abandonem seus rituais de morte67, pois os mesmos tem o seu valor civilizatório.  

Com facilidade é possível encontrar e participar dos rituais fúnebres em qualquer 

província de Angola, e percebemos que há algo em comum em todos: a expectativa 

de fazer um bom ritual fúnebre em casa e convidar a família e amigos para 

participar, pois o ritual é aglutinador, une e ajuda a dar esperança para uma 

sociedade que sofreu com a violência e dignificar a memória em vida daquele que se 

foi.  

          Conversando informalmente com vários estudantes68 constatamos que é 

comum às suas famílias ao longo da vida, guardar dinheiro e encarregar outras 

pessoas para lhes fazerem funerais dignos, com todos os detalhes e requintes 

possíveis. Muitos falaram que, se porventura, um viúvo ou viúva chorar 

desesperadamente após o passamento físico do seu cônjuge, esse desespero não é 

porque ele morreu e sim porque não tem recursos para fazer à festa fúnebre e 

proporcionar um funeral digno, o que seria uma vergonha para a família. 

          Altuna (1993, p.439) nos lembra que a morte ocasiona uma mudança de 

estado porque é uma passagem que modifica a personalidade, portanto, um ritual 

pode proporcionar “uma passagem de um trânsito em que alguma coisa se 

                                                         
67

 O cristianismo ensina que para chegar ao céu não necessita de rituais festivos, pois esse é um 
momento de luto, e sim a fé em Jesus Cristo que o ajudará a suportar as agruras da vida, e isso é o 
suficiente para obter a salvação eterna.     
68

 Mesmo conversando informalmente, sempre revelamos o intuito do diálogo, que era para uma 
pesquisa científica, no entanto, nenhum deles permitia que se fizesse uma entrevista gravada muito 
menos que tirasse foto, pois são receosos, acredito que pelos momentos de opressão que passaram 
na guerra civil, não querem se comprometer. 
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desprende, desaparece ou liberta que são fundamentais no pensamento bantu, pois 

os conduzem ao novo estado do homem, a uma nova maneira de existir”.  

          Sendo a desorganização um dos traços primordiais da morte, e dado à 

necessidade de se restabelecer a organização, sem a qual estaria comprometida a 

própria existência da sociedade, cabe à consciência subjetiva, através dos aparatos 

culturais reveladores da dimensão histórica do ser humano, essa árdua e quase 

impossível tarefa, a de superar a desordem (SANTOS, 1996). Para isso, cabe aos 

sistemas simbólicos, como instrumento de conhecimentos e de comunicação exercer 

esse poder estruturante. 

           Em Angola, dentre os diversos ritos que existem e dão sentido à vida, o rito 

fúnebre tem papel de destaque, devido à grande repercussão, comoção e 

participação social que o ato proporciona. Morrer pode significar ter um funeral digno 

e com muitas festas, desde que tenha dado bons exemplos sociais em vida. 

          De acordo com Fábio Leite (1982, p.148) há uma classificação para a 

existência de duas modalidades de morte, sendo uma positiva e outra negativa. A 

justificativa para ambas são: 

A primeira que é chamada de positiva, devido socialmente ser mais 
aceitável, parece envolver essencialmente a morte na velhice, no 
quadro abrangente do sacrifício do ritual humano e a morte real ou 
simbólica, que ocorre ao longo de certas fases cruciais dos 
processos de iniciação. A segunda chamada de negativa é 
composta, ao que parece de todos os demais tipos de morte, com 
pequenas exceções, constituindo a tipologia negativa que, embora 
institucionalmente explicável, aparece como evento extraordinário. 

 

          Muito embora qualquer uma das modalidades (positiva ou negativa) implique 

em desorganização, a morte boa ou positiva patenteia a harmonia vital daqueles que 

viveram satisfatoriamente dentro dos padrões estabelecidos pela comunidade. 

Esses mortos recebem ritos funerários especializados que podem durar vários dias e 

poderão ser incorporados ao grupo dos ancestrais e cultuado como tais, reforçando 

assim os laços com os antepassados. É o caso da morte de um idoso, que após 

preencher os critérios socialmente dados, como “iniciação, formação de família 
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numerosa permitindo descendência significativa e a existência de herdeiros legais, 

comportamento ético apropriado, dedicação ao trabalho, conhecimento respeitado 

na comunidade, posse de certos bens materiais, etc” (LEITE, 1982, p.148).  

          Por isso se diz que a boa morte é bela e doce, pois, através dela concretiza-se 

o ideal de imortalidade do homem negro-africano, que será usado como exemplo 

para as práticas dos demais membros familiares. Ao contrário, na segunda 

modalidade, a morte negativa é anômala e estéril, de acordo com Altuna (1993, 

p.444):  

Nela é impossível à existência de qualquer projeto de configuração 
ancestral, o indivíduo desaparece sem deixar descendência, não 
recebe sacrifícios e por vezes nem mesmo ritos funerários ou 
sepultura. Inserem-se nesta modalidade as mortes ocasionadas pelo 
suicídio, acidentes com raio, afogamento, a morte de mulheres 
grávidas, o falecimento de gêmeos, etc. 

 

          Observamos aqui uma mudança de postura social, pois se antes no período da 

colonização o suicídio era uma forma honrosa de encontrar a ancestralidade, agora 

é tido como algo vergonhoso, ato que deixa os familiares em situação 

constrangedora perante a sociedade.  

          Outro detalhe que irá definir se terá uma cerimônia ritualística é a sua história 

de vida, pois ele vive para refletir a bondade dos seus ancestrais, seu objetivo de 

vida é viver o presente para honrar o passado (ancestralidade), no sentido que se 

forem ruins socialmente, irá refletir as consequências dos seus atos nos seus 

descendentes e também não terá apoio tanto familiar quanto social para realizar o 

funeral. Essa é uma forma da sociedade dar testemunho dessa pessoa, se ela viveu 

sem honra a glória dela estará no dia do seu funeral através do ritual fúnebre.        

          Percebemos na cultura angolana que ainda é viva a crença e a convicção que 

a morte em si não é o fim, mas um momento de vivo contentamento, é o momento 

de encontro da pessoa com seus ancestrais, e para aqueles que se converteram ao 

cristianismo, além de encontrar a ancestralidade também irão para o céu. O rito é o 

que liga às raízes e reconforta com a certeza de que, um dia, todos se reencontrarão 

num lugar eterno.  
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          Durante o período em que estivemos em Angola e fomos convidados pelas 

famílias (sempre por via de algum estudante) a participar dos rituais fúnebres, o que 

nos impressionava era a presença em grande número dos alunos e professores da 

universidade. Eles comparecem ao óbito simplesmente por ser amigo do amigo ou 

ser conhecido, e assim, o gesto é repetido sucessivamente, e facilmente centenas e 

até milhares de pessoas num único rito fúnebre estão presentes. Como as famílias 

geralmente são muito pobres, há uma grande mobilização solidária para arrecadar 

doações de comidas, bebidas e valores (dinheiro), aliviando à família do desespero 

por não poder fazer um ritual adequado.           

          Assim, a família que promoveu o funeral com a ajuda da comunidade estará 

comprometida também em participar e colaborar na realização de outro funeral para 

garantir sempre a dignidade daquele que está no processo do passamento físico. 

Verdadeiramente, há uma solidariedade com o rito da morte, e todos que participam 

contribuem com algo.  

          Durante nossa permanência em Angola, o meu pai faleceu, por conta do seu 

óbito tive doações de passagens aéreas, valores em espécie (dinheiro) para pagar 

todas as custas do funeral, em São Paulo. Até o acompanhamento de uma 

estudante que veio para São Paulo, justificando que estava prestando solidariedade 

tanto para nós como para aquele que se foi; era uma forma de estar junto e ao 

mesmo tempo dignificar o nosso morto.           

          A reitoria da universidade quando soube do óbito do meu pai, nos dispensou 

por quase um mês das aulas, dizendo que precisaríamos estar juntos de nossos 

familiares para homenagear à sua memória, e também contribuiu com recursos, e 

quando eu questionei tal ato dizendo que eu mesmo pagaria as custas do velório, 

ele me respondeu: “por favor, nos ajude a não roubarmos aquele que se foi, essa é 

nossa obrigação” 69. O mesmo gesto também foi repetido no falecimento da minha 

sogra. 

          Entretanto, muitos empresários também reclamam dessa tradição e alegam 

que o excesso de óbitos tem prejudicado a produção da empresa devido ao excesso 
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 Essa frase foi expressa por um funcionário que faz parte da reitoria. 
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de faltas. No Jornal diário de Angola “O País”, encontramos um artigo que diz “Nós, 

Eles e o Óbito”, onde a patroa acusa a funcionária de abusar da ida em excesso nos  

rituais de morte, e ela acusa a patroa de ter o comportamento de branco, ou seja, 

não respeitar as tradições. Veja o conteúdo desse artigo: 

Não sei como funciona em outros países da África, mas em Angola é 
assim: morre alguém e o chamado óbito dura uma semana, em que 
as portas da casa do morto ficam abertas todo o dia, entram e saem 
pessoas que vêm “visitar” o óbito, pessoas estas que chegam 
cumprimentam a família, sentam, comem e bebem o que encontram, 
conversam, jogam cartas e alguns dormem na casa do óbito, 
normalmente a família próxima e a distante, os amigos mais 
chegados e vizinhos mais íntimos. É um ato que demonstra bem o 
alto nível de solidariedade que acomete os angolanos no geral 
nestas ocasiões. Quando um angolano tem óbito é assim: tem óbito, 
não vai trabalhar o dia todo, diz que passa ou efetivamente passa o 
dia na casa do óbito a conversar, a comer e a beber a custa de quem 
paga ou contribuindo para o óbito. Se for óbito de família, de vizinho 
ou amigo chegado o cidadão é capaz de ficar lá todo o dia, sentado 
ou de pé, a fazer companhia. Não vai trabalhar e quando regressa ao 
trabalho diz ao patrão: não vim trabalhar porque tenho óbito, morreu 
fulano ou beltrano, família, amigo ou vizinho de porta. Para nós o 
empregador, cabe aceitar que o empregado teve óbito e faltou o dia 
todo, cabe-nos ainda assim pagar na totalidade o salário sem 
descontar, cabe-nos ser compreensivo e solidário. A eles, os 
empregados cabem-lhes o dever de apresentar a certidão de óbito 
que confirma que o morto é parente próximo e o empregado está no 
direito de faltar ao trabalho, observando o estipulado por lei. Assim 
devia ser, mas não é isso que acontece na maior parte dos casos. O 
empregado falto ao serviço com a desculpa de que tem óbito, de 
família próxima ou do vizinho de porta, não apresenta a certidão de 
óbito, tem sempre mais um óbito e outro. E falta e falta mais. A minha 
empregada doméstica coitada já não tem mais família; já morreram 
todos, os tios e sobrinhas, avô e avó, vizinha de porta então já não 
tem, morreram todas, coitada. Mas não consegue trazer a certidão 
de óbito, nunca tem, com que documento enterram o morto eu não 
sei. Quando chamei a atenção da minha empregada pelas 
constantes faltas ao trabalho devido aos óbitos que não consegue 
comprovar por meio de documento próprio ela disse-me: aka mana 
Neusa, você até parece os brancos, no bairro quando tem óbito se 
eu não vou vão me falar mal, não posso sair de casa para ir trabalhar 
se a frente de casa tem óbito. Eu pensei: mas isso é muito azar! 
Agora tenho que ficar prejudicada, me virar nos trinta quando ela 
falta por causa do óbito na vizinha, onde fica sentada a comer, beber 
e conversar, porque “fica mal ir trabalhar quando tem óbito na rua”. É 
demais… A lei é clara ao elucidar os dias que se tem de ficar em 
casa por óbito, segundo o grau de parentesco e define a 
documentação necessária para se justificar as ausências no trabalho 
por tal acontecimento. Mas a tradição fala mais alto. E a minha 
consciência já está a entrar em parafuso pelo confIito: devo tolerar 
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pela tradição ou seguir a lei?? Com tanto óbito na vida da minha 
prestimosa funcionária decidi falar com ela: pode ir aos óbitos que 
quiser, depois de fazer o trabalho que tem a fazer. Entra mais cedo, 
e vai ao óbito quando sair; se o óbito é de “família de casa” como ela 
diz, só não desconto se trouxer certidão de óbito, se é família da rua, 
vai ao óbito depois do trabalho, dorme lá se quiser, mas à hora de 
trabalhar exijo que ela esteja lá, sob pena de lhe descontar ao fim do 
mês. Respeito as nossas tradições, mas os constantes óbitos estão a 
prejudicar-me. Penso que ela está a fazer-me de otária, está a 
enganar-me, é que é muito óbito. É hora de se pôr ordem nestes 
“homicídios voluntários de famílias que morrem e continuam vivas”. 
Nós a entidade empregadora, temos de começar a exigir 
documentos e descontar quando estes não aparecem, pôr ordem 
para que os empregados tenham responsabilidade e mais sentido do 
seu dever; tenho o dever de pagar o salário completo e de usufruir do 
serviço completo também, não é justo pagar um salário do mês todo 
quando a empregada teve óbito semana sim semana não. Desconto 
do salário dela, a ver se aprende. Eu também vou ao óbito, fora da 
minha hora de trabalho para não me prejudicar (se falto desconta-
me) e para não prejudicar o meu empregador. Se a mim descontam 
quando falto, porque não vou descontar à minha empregada que já 
matou toda a família que ressuscita milagrosamente e que já não tem 
mais vizinhos que morreram todos e continuam a morrer? Seguir a 
tradição sim, sem atropelo constante à lei e mantendo a moral, é feio 
matar os outros que estão em vida, é feio ficar só sentado todo o dia 
a comer, beber e fofocar e não ir trabalhar. Agora até já tem música 
do óbito, só falta começarem a dançar, o óbito daqui a pouco vira 
festa, mas até a festa tem momento. Nós empregadores temos o 
direito de ir ao óbito, eles empregados também têm, ninguém quer 
matar o óbito, mas acho que todos devemos não usar o óbito como 
desculpa para momentos de puro ócio. A continuar assim, já disse à 
minha empregada, que vou contratar uma empregada chinesa: 
nunca vi óbito de chinês!70 

 

          Os óbitos causam alguns transtornos sociais, mas não encontramos com 

facilidade críticas abertas e publicadas na imprensa discordando da forma como eles 

são encarados. O certo é que as empresas toleram essas faltas e não fazem 

descontos, ou seja, o respeito às tradições ainda prevalece no meio empresarial. 

          Conversamos com um chefe de recursos humanos de uma universidade 

privada em Luanda, e o mesmo nos revelou que até tenta descontar os dias, mas 

geralmente chama o funcionário para conscientizá-lo da falta, mas, o esse sempre 

consegue convencê-lo de que a tradição é mais forte do que as regras da empresa, 
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 Dados extraídos do sitio http://www.opais.net
/
pt/opais/?det=34444&id=1657&mid. Consultado em 

12 de Março de 2011. No entanto, este artigo já foi retirado da internet em 2014. 
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e que um dia ele também será velado e, certamente, gostará de saber que todos os 

seus familiares e amigos estarão em seu cerimonial de morte. O argumento é 

suficiente para que não desconte os dias ausentes. 

         Um acadêmico do curso de Relações Internacionais do período noturno nos 

revelou que no prédio onde reside, tiveram momentos que todos os moradores 

ficaram uma semana sem trabalhar, pois, haviam falecido dois vizinhos, e isso 

resultou em uma semana de velório, com a participação de todos os condôminos no 

evento fúnebre.   

          Quando a comunidade não coopera com o ritual, correm, então, sérios riscos, 

pois, de acordo com Gennep:   

Os indivíduos para os quais não foram executados os ritos fúnebres, 
assim como crianças não batizadas ou que não receberam nome, ou 
não foram iniciadas, são destinados a uma existência lamentável, 
sem poder jamais penetrar no mundo dos mortos nem se agregarem 
à sociedade aí constituída. São os mortos mais perigosos, porque 
desejariam reagregar-se ao mundo dos vivos, mas não podendo 
fazê-lo conduzem-se como estrangeiros hostis. [...] Além disso, estes 
mortos sem lar nem lugar sentem frequentemente um amargo desejo 
de vingança (2011, p.138). 

 

          Desta forma, os ritos associados à morte comunicam, assimilam e expulsam o 

impacto que o fantasma do aniquilamento provoca. Os funerais “são ao mesmo 

tempo, em todas as sociedades, uma crise, um drama e as soluções deles: em 

geral, os ritos funerários representam a transição do desespero e da angústia ao 

consolo e à esperança” (SANTOS, 2009, p.133). Esperança essa que lhes foram 

tiradas durante séculos, devido à violência sofrida na colonização e descolonização, 

mas que de alguma forma está sendo resgatada através dos rituais fúnebres, tanto 

para honrar seus antepassados como para conquistar sua liberdade permanente ao 

lado dos seus ancestrais. 

5.2 O ritual fúnebre em regiões afastadas de Luanda 

          Nas províncias afastadas de Luanda, onde é menor o contato com culturas 

estrangeiras, os costumes relacionados ao ritual de morte têm resistido mais ao 

tempo e seguem ainda modelos tradicionais das respectivas etnias. No decorrer da 
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pesquisa, conversamos com vários cidadãos angolanos e tomamos como referência 

o relato desses dois senhores71 que é um resumo muito semelhante daqueles que 

fazem parte da sua etnia, a fim de saber como é feito o ritual de morte em suas 

províncias.   

         O primeiro senhor é tio de um estudante, homem muito lúcido72, com idade de 

62 anos pertencente à etnia Nganguela73. Foi muito atencioso e amável conosco 

conversando sobre os ritos de morte de sua cidade natal. Ele nos relatou que mora 

em Luanda há sete anos, e com ênfase na voz, disse que na capital os costumes 

são bem diferentes em relação a sua cidade (Kuando-Kubango) que está situado ao 

sul do país. Explicou que quando um indivíduo adoecia gravemente, os parentes 

mais próximos o transladavam à noite para um local secreto muito distante da 

aldeia, para evitar que as pessoas soubessem onde estava internado e 

acompanhado por pessoas idôneas74, ao contrário de hoje, que acreditam mais nos 

médicos do que nos grandes sábios75 para curar seus doentes, fato que ele 

considera falta de respeito com os seus costumes. 

          De Acordo com o antropólogo Menongue (2000), quando se procede ao 

deslocamento de um doente para o tal local seguro, é porque vão procurar um 

adivinhador das enfermidades para saber a causa da doença, qual o tipo de 

tratamento mais conveniente e, consequentemente, curá-lo. O adivinhador, depois 

de escutar atentamente o relatório ou prognóstico feito por um parente do doente, 

puxa de uma caixa e de outros meios para adivinhar. Todavia, antes dessa 

operação, é lhe entregue um valor, que pode ser dinheiro, galinha, milho ou feijão 

como pagamento. 

                                                         
71

 Por solicitação e medo de repercussão pública, omitimos a identidade desses dois cidadãos 
angolanos. 
72

 De acordo com o sítio https://www.google.com.br/#q=qual+e+a+expectativa+de+vida 
+em+angola%3F. Consultado em 20 de agosto de 2014, a expectativa de vida do angolano é de 51 
anos, passar dessa idade com lucidez é caso raro, pois a intempéries da vida os castigam muito, 
devido às guerras e suas consequências. 
73

 A prática do ritual de morte entre as etnias da região de Angola (bantu) consiste de mais 
convergência do que divergência entre si, e um dos principais pontos dessa convergência é a 
solidariedade no período do luto. 
74

 Em Angola, principalmente em locais afastados de Luanda, acredita-se que os mais velhos 
(principalmente homens) são os mais sábios e estão mais aptos para intercederem pela proteção dos 
seus ancestrais,  
75

 O grande sábio também é conhecido como soba, sendo esse o líder religioso e político da tribo. 
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          Segundo esse cidadão, logo que um homem morre76, toda a aldeia se 

apercebe disso pelos choros e gritos e se juntam no quintal do falecido. Após o 

ajuntamento, os procedimentos a seguir incidem na explicação da doença, da sua 

duração e do tratamento realizado, dos gastos e dos contribuintes para as despesas 

do tratamento, e, finalmente, da evolução da doença. Normalmente, é sempre 

acusado alguém como causador da morte77. Ele acredita que não se deve levar o 

morto para a casa mortuária78, pois lá ficará pelo menos três ou quatro dias, e 

também por ser um local desconhecido para o falecido; afirma que o seu lugar de 

passagem deve ser sempre a casa onde mora e isso deve ocorrer logo após a sua 

morte, pois o falecido aguarda o início dos ritos fúnebres para começar a iluminação 

do seu caminho. 

         De acordo com Altuna (1993, p.446) na cultura bantu só se morre 

verdadeiramente:  

quando se realizaram os ritos segundo a tradição, assim a 
comunidade tem a certeza de que o defunto foi recebido pela 
comunidade dos antepassados. O defunto fica naturalizado no além-
túmulo, integra-se na comunidade dos antepassados pela ação 
eficaz dos vivos que o situam no seu lugar, o fixam evitando que 
fique vagabundo e despeitado. A família e a comunidade promovem 
o defunto à classe de antepassado, vingam-se do causador da 
morte, restabelecem a solidariedade e a ordem social perturbada, 
ordenam a harmonia pacífica, asseguram a proteção do antepassado 
e reforçam a amizade entre os dois mundos.  

 

          Esse senhor angolano lembra que na sua cidade, durante o tempo do velório, 

toda a comunidade se concentra no quintal, onde passam às noites; e, se alguém 

estiver nas lavras, é lhe enviado um mensageiro para ele juntar-se aos demais. As 

mulheres da aldeia choram em comum, enquanto os homens decidem como 

                                                         
76

 O ritual no caso da morte da mulher é praticamente o mesmo, a diferença entre ambos é que o 
homem pode ir até o cemitério, não há divisão de bens e também pode ficar com a posse dos filhos e 
a mulher não. 
77

 Aquele que for acusado pela morte deve levar uma galinha ou cabrito como sinal da sua culpa e 
também para ter o perdão da sociedade pela acusação. Em Luanda, já não se tem a prática de 
acusar alguém, mas as reuniões familiares, que podem durar até semanas para tratar de assuntos 
relacionados à família do falecido, ainda continuam.   
78

 Em Luanda, quando alguém morre é levado para a casa mortuária que está localizada dentro dos 
hospitais, conhecido também por necrotério. 
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sepultar o corpo. Neste período, cada membro da comunidade traz alimentos, 

prepara e distribui aos convidados presentes. 

          A partir do momento em que o homem morre, fica interditado todo trabalho 

doméstico da viúva. Ela permanece isolada, perto duma fogueira, passando a comer 

em um prato de barro. De acordo com Menongue (2000) isso simboliza que ela 

também está afetada pela doença que matou o marido e esse ato especial de comer 

separada a curará de todos os males.  

          Feito este procedimento, os parentes do homem e da mulher reúnem-se para 

a divisão dos bens. Na repartição, os herdeiros são os parentes do falecido e nunca 

os seus filhos79. A mulher recebe a parte que lhe cabe e, em seguida, os velhos do 

clã reúnem-se para ver quem deve ficar com os filhos do falecido para criá-los. Pode 

ser um irmão, um primo ou um sobrinho. Há casos em que, se a mulher tiver 

qualidades e bom comportamento, isto é, se for trabalhadeira e respeitadora, 

também ela é herdada pelo irmão, primo ou sobrinho do falecido e, juntos, criam os 

filhos órfãos. Isto será decidido 40 ou 50 dias depois do enterro.  

          Quando a viúva não mostra qualidades e nem bom comportamento, após a 

repartição dos bens, ela é entregue de imediato à própria família, invocando-se os 

motivos que impedem de ser recebida por qualquer parente do falecido. Então, 

regressa à própria família e a casa é destruída80. Ele salienta que quando uma 

mulher é entregue à família, será dado também uma galinha ou uma moeda metálica 

de qualquer valor.  

          Esta cerimônia significa que a família do falecido já não tem responsabilidade 

sobre o que vier a acontecer à viúva. Se a viúva se casar de novo, a família do 

falecido é notificada para que o marido lhe devolva o alambamento81 que o falecido 

tinha dado aos sogros, mesmo que a viúva esteja a criar os filhos órfãos do anterior 

marido (MENONGUE, 2000). 

                                                         
79

 Quando uma pessoa morre, os bens que deixa são repartidas entre as famílias, tanto da parte 
paterna como da materna, entretanto, os filhos não entram nessa partilha, e são entregues a quem os 
queira receber e nada mais. 
80

 A destruição da casa denota que ela não é digna de fazer parte daquela comunidade, restando-lhe 
a sorte de retornar a sua família ou conviver em outras tribos afins. 
81

 É o valor gasto na festa de casamento e inclusive o dote que é pago aos pais da noiva.  
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          Esse senhor angolano, nos informou que os funerais das pessoas comuns, 

isto é, das que não são sobas, são simples. Porém, se o morto é rico, depois de o 

sepultarem, mata-se um cabrito ou uma galinha que é consumida no cemitério 

mesmo pelos indivíduos que transportam o cadáver. No funeral, as mulheres ficam 

no povoado82, porque lhes é proibido entrar no cemitério e até mesmo passar perto, 

salvo se o cemitério for de pessoas sem importância. Enterrado o corpo, é feito uma 

cerca para evitar que os animais o desenterrem, pois o lugar passa a ser 

considerado sagrado e visitado pelos seus ancestrais. 

          Ele ainda nos contou que logo que o corpo vai à sepultura, abre-se uma porta 

com uma passagem bem iluminada que leva à nova morada, sendo o morto 

recepcionado pelos seus familiares (que já morreram) os quais estão do outro lado 

desse caminho para recebê-lo. Nesse momento, ele exclamou emocionado: “Essa 

será uma grande alegria, verei minha mamá e meu papá novamente!!!!! E já está 

chegando meu tempo, pois já sou velho!!!!” 

          De acordo com Altuna, a solenidade dos ritos está em proporção com o 

prestígio social e, sobretudo, com a influência vital do defunto. No caso dos chefes 

que também são conhecidos como sobas:  

Merecem honras especiais que se revestem de maior solenidade, 
com a reunião da comunidade. Assim conservam o seu status social 
no outro mundo e não guardam ressentimentos contra as suas 
comunidades que, por outro lado, desejam prestigiar-se com 
pomposas festas. As comidas, bebidas, e danças adquirem tal 
relevo, que não a festa que as supere (1993, p.446): 

 

          Na saída do cemitério, todos os indivíduos que acompanharam o corpo até o 

enterro, caminham para o rio, banham-se, lavam os machados e as enxadas que 

serviam no cemitério e, só depois, podem entrar na aldeia. Nesse retorno, 

encontrarão as crianças que são parentas do falecido pintadas com carvão, isto 
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 De acordo com Menongue (2000) os homens usam um instrumento feito da madeira pau-ferro oco 
que se sopra e tem um som estridente, é uma forma de invocar a presença da ancestralidade, no 
entanto, as mulheres fecham-se dentro das casas, pois lhes é interdito ver este tubo sendo morta por 
abuso e falta de respeito para com os homens, elas devem cozinhar para a chegada dos mesmos, 
entretanto, outras etnias angolanas já são mais flexíveis em relação à entrada das mulheres no 
cemitério.  
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significa que a alma do falecido já não pode reconhecê-las. No dia seguinte, todos 

voltam para suas casas, voltando às atividades cotidianamente como era antes. 

          Dessas informações obtidas, ficou nítido que esse senhor não concorda com 

os óbitos realizados em Luanda, entende que a tradição está sendo modificada aos 

poucos, e que isso não é bom, pois as novas gerações passam a não saber o que 

pode ou não ser feito nos rituais de morte, mas acredita também que até na sua 

cidade natal já estão ocorrendo mudanças e isso é inevitável, pois os jovens das 

sociedades atuais, não se preocupam muito com essa questão da morte e tão 

pouco, vivem de forma digna.  

          Numa outra casa, conversamos com um senhor de 63 anos, ele é avô de 

outro estudante, mora há 12 anos em Luanda, e  pertence à etnia Kimbundu, sendo 

sua cidade natal Malange. Nosso diálogo teve a mesma tônica do anterior, o objetivo 

era saber como é feito o ritual de morte na sua região localizada no centro do país, 

consequentemente, longe das influências da população do centro de Luanda. De 

acordo com sua explicação, o velório manifesta-se em função da categoria da 

pessoa falecida, assim, quando ocorre a morte, o cadáver é exposto fora da casa 

até ao dia seguinte para o funeral, forma-se um velório com ramas de palmeiras83.  

          A tradição Kimbundu, recomenda que o velório deva ser realizado na casa do 

mais velho da família, sendo responsável pelos custos do velório a família do bisavô, 

avô ou tio e na falta de qualquer um desses fica para o próprio pai. De acordo com 

essa cultura, a proteção da ancestralidade se dá através dos familiares mais velhos 

e cabe a esses a grande responsabilidade de proporcionar e garantir um velório 

digno, que dessa forma estaria se estendendo o contato com os familiares que já  

partiram, essa era uma maneira de honrar dignamente a pessoa que fez o 

passamento físico.   

          A família enlutada tem a obrigação e preocupação de comunicar os amigos, 

essa comunicação é chamada em Kimbundu de Ditamba. Esse Ditamba pode ser 

por escrito ou verbal, utiliza-se um mensageiro que se desloca de casa em casa 

                                                         
83

 Acreditamos que essa planta tenha alguma relação com o sofrimento, tendo também influência 
católica, pois ela é usada nas festas de Domingo de Ramos. 
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para comunicar às pessoas selecionadas pelo ancião da família a perda do ente 

querido. O senhor, em tom de lastimação, diz que em Luanda as coisas são 

diferentes, ele atribui ao não seguimento da sua tradição a vinda da modernidade, 

pois tem se omitida a função do mensageiro, sendo que agora é o telefone, carta ou 

bilhetinho que desempenha esse papel. 

          Segundo ele, a falta dessa comunicação subentende que houve desprezo à 

pessoa que tem ligação com a família enlutada. Em outras ocasiões, o não 

recebimento do convite, faz com que muitos não compareçam no velório para juntar-

se à família que está em óbito ou para apresentar as suas condolências, mas deixa 

claro que esse fato dificilmente acontece.  

          Na questão do velório, o mesmo é divido em duas partes: de um lado ficam 

apenas os homens, que passam à noite bebendo uma cachaça extraída da palmeira 

e também jogando cartas para passar o tempo, do outro lado ficam as mulheres de 

todas as idades que cantam e choram até o dia seguinte. De acordo com o relato, o 

cantar é pela felicidade de chegar à terra dos seus ancestrais onde se encontra paz 

e alegria, e o choro pelo fato de sentir a sua ausência no cotidiano, mas dá um 

aviso: não se deve chorar de forma descontrolada, pois o defunto pode se decidir a 

ficar no meio dos vivos, e isso não seria bom para ele, pois ficaria sem uma morada 

fixa na terra, e não gozaria da alegria de estar com os ancestrais na terra dos 

mortos, ou seja, nem estaria de fato lá (com os ancestrais) e nem cá (com os 

familiares).   

          Segundo esse senhor, a tradição recomenda que apenas o homem deva 

apresentar as condolências à família enlutada e preferivelmente àquele que melhor 

domina o ritual, no entanto, para não deixar a família constrangida por não possuir 

anciãos que dominem os rituais, no meio do velório sempre terá homens mais 

velhos com habilidades suficientes, e este serão solicitados para intervir em nome 

de outrem, o que não representa nenhum mal, segundo os seus costumes. 

          Ele disse que na região de Luanda, qualquer pessoa pode pedir a palavra 

para falar nos velórios, mas na sua província as coisas são diferentes: o convidado 

precisa bater as palmas das mãos por três vezes para anunciar a sua intervenção, 
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sendo que, primeiro o chefe do velório que geralmente é o ancião mais velho, 

verifica se a sua volta não falta ninguém das pessoas escolhidas por ele para falar, 

se não, responde autorizando-o que use a palavra, e se sim, manda aguardar. 

Nesse caso, o convidado não voltará pedir permissão para falar, caberá o chefe do 

velório ou pessoa por ele indicada, comunicar lhe mediante o mesmo procedimento 

(batendo palmas e autorizando-o a falar). 

          Quando se pede a palavra e é autorizado, começa-se sempre com os 

agradecimentos, fazendo referências ao bem por ele feito em vida. Faz-se ainda 

referência em que qualidade ele intervém naquele óbito, sendo autorizado apenas 

na categoria de genro, sogro, tio do esposo/esposa, noivo ou amigo da família. No 

fim da sua locução, apresenta sua condolência que é normalmente diversificado, 

dependendo do grau de parentesco da pessoa falecida.  

          No caso do defunto ser sogro/sogra, genro/nora, cunhado/cunhada, não se 

pode omitir um cobertor que tem o nome de Dibeka84. O cobertor representa um 

título de respeito, este meio pode ser agregado ainda com valores monetários, 

dependendo da situação econômica de quem o apresenta. A entrega desse cobertor 

demonstra o grande sentimento solidário em ver o defunto ser enterrado de forma 

digna e também significa o respeito, solidariedade e união para com os familiares.  

          No caso de ser pai do genro/nora, irmãos, sobrinhos ou, então, netos, o caso 

é um pouco diferente, para além de valores monetários, é fundamental também 

entregar um lençol ao viúvo (a). O lençol representa um título mais digno, pois ele 

também pode solicitar a proteção da ancestralidade para os familiares. Quando se 

tem a omissão desse ritual, pode-se causar serias consequências aos familiares, 

tais como loucura ou até mesmo a morte num curto espaço de tempo. 

          Em caso de morte da esposa ou esposo, enquanto o cadáver jaz no velório, a 

viúva ou viúvo, é dado um pedaço de uma planta chamado Dilulu85. Para as 

mulheres, são dados dois pedaços da referida planta ao qual um fica na boca e a 
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 É um cobertor longo que cobre todo o corpo, essa peça e entregue ao viúvo (a), e colocado ao lado 
da sua cadeira que está posicionada à frente do corpo. Com o sereno da madrugada vai alternado o 
uso dos diversos dibeka que recebeu, é importante usar um pouco de cada.  
85

 Essa planta tem o poder de afastar os espíritos do mal para que não lhe atormentem. 
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outra na mão. Nos homens, apenas um pedaço que fica na mão. Esse pedaço da 

planta permanece com os viúvos até o enterro, enquanto se manter o óbito deve 

apoiar-se dela pressionando-a pelo solo quando estiverem que se levantar. O 

cônjuge (viúvo/viúva) é chamado junto do cadáver às 00h00min para se despedir 

através de cânticos folclóricos86 durante vinte ou trinta minutos, feito isso, é retirado 

para uma área isolada onde fica retido até o momento do funeral.  

          Antes do funeral, é chamado o cônjuge viúvo, é lhe mandado tocar pela última 

vez no caixão/urna e volta-se em passo de corrida sem olhar para trás até ao local 

do retiro, ali, fica prostrado no chão com barriga para baixo até que lhe seja 

comunicado da introdução da caixão/urna na cova. Assim, a viúva/viúvo não 

assistirá o enterro, apenas no dia seguinte depois de se fizer outro ritual às 5h da 

manhã, com a queima do pedaço da planta Dilulu que é associado a uma porção da 

rama de palmeira. O ritual é feito num dos eixos da via, para que os espíritos do mal 

não lhes atormentem, concluído, é levado para visitar a campa onde foi enterrado o 

defunto.  

          Depois do enterro, as famílias tanto paterna como materna e outros amigos 

mais próximos, permanecem no velório até o sétimo dia. Nessa altura é feito um 

resumo de como correu o óbito, prestação de contas relacionado às contribuições 

que tiveram de parentes, amigos e famílias, adquiridas por força de casamento de 

netos, filhos, irmão entre outros. Muitas vezes nessa reunião, que já é corriqueira em 

qualquer etnia, ocorrem situações desagradáveis, pois podem surgir críticas 

violentas, acusações em caso de se presumir que a morte de um ente querido foi de 

causas misteriosas ou feitiçaria.  

          Se a morte foi por doença, retratam-se todos os passos sobre o evoluir da 

referida doença, se houve negligência serão responsabilizados os autores. Por 

esses motivos, tais reuniões causam apreensões, quer dizer, as famílias só se 

tranquilizam quando tudo ocorre da melhor maneira possível, sem contradições. 

Terminada a reunião, também termina o velório com a queima do colchão e a cama 
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 Ele negou-se a cantar ou revelar qual era o cântico, alegou que esse feito traria a presença dos 
espíritos ancestrais em vão. 
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onde estava o cadáver junto com os lençóis. Após todos esses passos, as famílias 

se espalham e regressam para suas casas.           

          Entendemos que um dos suportes sociais que ajuda a manter a esperança 

viva é a conquista verdadeira da liberdade e o fim do sofrimento, que será garantido 

na outra vida. Na concepção de Peter Berg: 

...A religião desempenhou uma parte estratégica no empreendimento 
humano da construção do mundo. A religião representa o ponto 
máximo da autoexteriorização do homem pela infusão, dos seus 
próprios sentidos sobre a realidade. A religião supõe que a ordem 
humana é projetada na totalidade do ser. A religião é a ousada 
tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente 
significativo (1985, p. 41). 

 

          Assim, a representatividade desses dois modelos de rituais de morte que 

ocorrem nas regiões afastadas de Luanda são: uma forma digna de honrar e mostrar 

para a sociedade a bondade de uma pessoa em vida; uma passagem de uma vida 

para outra; a proteção e ajuda dos seus ancestrais; que a passagem deve ser digna 

para o encontro final; são homenagens para iluminar o caminho; e o medo de não 

poder realizá-lo, o que geraria problemas em sua vida.  

          Desta forma, a influência cristã não conseguiu arrefecer a crença na 

ancestralidade que continua viva. Ter um bom funeral é a garantia da eternidade e 

da permanência entre os ancestrais da família, e com um detalhe, admitem ter fé na 

religião católica ou protestante, entretanto, usam seus métodos tradicionais87 para 

fazer o rito fúnebre, com comida farta, música nativa e momentos longos com os 

familiares.  

          Essas observações só vêm corroborar para a análise de que 

independentemente da tradição (bantu ou cristã), acreditam que o ritual é a principal 

forma de mostrar a integridade de uma pessoa na sociedade e também a transição 

dessa vida para a outra, alcançando assim, a sua total liberdade. 
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 Detalhes sobre a religião tradicional bantu encontra-se no 1º capítulo desta tese. 
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5.3 O ritual fúnebre na região de Luanda 

          Em Angola, com o intuito de dar andamento a essa pesquisa, estivemos 

presente em diversos óbitos, sendo todos de familiares dos acadêmicos, no entanto, 

optamos em fazer a observação de quatro óbitos, devido às similaridades existentes 

entre eles. Como já tínhamos uma breve ideia dos procedimentos usados para o 

ritual fúnebre nas províncias afastadas, por meio dos diálogos obtidos com os 

estudantes e dos depoimentos citados anteriormente, participamos dos rituais 

localizados especificamente na região de Luanda, a fim de tentar compreender88o 

que representa e significa o ritual fúnebre para os Luandenses. 

          Ressaltamos que nosso objetivo central é descrever e analisar os dados 

coletados durante a observação dos rituais fúnebres e para tal formulamos duas 

categorias estabelecendo alguns itens norteadores para cada uma. O intuito dessas 

categorias é estruturar e facilitar nossa abordagem no campo da pesquisa, e para 

isso, faremos as descrições e análises de acordo com as seguintes categorias: 

          •O preparativo pré-fúnebre. 

          •O processo durante e após o ritual fúnebre.  

          Nesta pesquisa, nos propomos a detalhar quatro rituais de morte com seus 

possíveis significados, sendo que optamos em classificar os rituais pelas letras A, B, 

C e D, e “organizá-los de acordo com a codificação dos dados em relação a um 

tema, uma palavra ou uma frase” (BARDIN, 2011, p.127). Vale ressaltar que não foi 

possível revelar a verdadeira identidade dos familiares, devido a não autorização 

dos mesmos. Alegaram que eu até poderia participar do evento, pois era professor 

e, consequentemente, considerado amigo da família, no entanto, por ser estrangeiro 

não tinha o direito de tornar este evento que é de cunho particular em algo público, 

mesmo sabendo que não é segredo para ninguém tal ritual. 

       

                                                         
88

 Esta é a função da sociologia da religião: compreensão dos fenômenos religiosos enquanto 

realidades sociais. Ou na definição completa de Berger (1997, pp. 6-14) “a sociologia não é uma ação 
e sim uma tentativa de compreensão”.  



174 
 

 
 
 

    5.4 O preparativo pré-funebre         

          O ritual fúnebre envolve muito trabalho para ser realizado, pois alimentar a 

multidão que participa do funeral requer uma logística que exige tempo e trabalho. 

Vale ressaltar que é possível sempre saber quem falece e onde será a cerimônia do 

óbito, pois a imprensa através dos jornais89 e das rádios realizam o trabalho de 

divulgação dos nomes das pessoas que fazem o passamento físico. 

          Descreveremos a seguir algumas particularidades que entendemos ser 

relevantes para análise e compreensão da importância desses rituais localizados no 

centro de Luanda. 

 

5.4.1 Quantidade de pessoas que compareceram em média durante os dias de 

velório 

          Ritual (A): Nesse velório a família é de origem Bakongo e foi realizado no 

bairro de Palanca, tendo a duração de quatro dias de cerimônia. Observamos no 

primeiro dia uma quantidade aproximada entre 250 a 300 pessoas, entretanto, no 

dia do enterro esse número chegou a mais de 400 pessoas.  

          Ritual (B): Nesse velório a família é de origem Umbundu, foi realizado no 

bairro de Kwanza, teve duração de três dias, e observamos em média 

aproximadamente entre 200 a 250 pessoas no primeiro dia, porém no dia em que o 

defunto foi enterrado havia mais de 400 pessoas. 

          Ritual (C): Nesse velório a família é de origem Nguanguela, foi realizado no 

bairro de Kinaxixi, também teve a duração de três dias, e observamos 

aproximadamente de 100 a 150 pessoas no primeiro dia, e no dia em que o defunto 

foi enterrado, mais de 150 pessoas. 

          Ritual (D): Nesse velório a família é de origem Kimbundu e foi realizado no 

bairro de Maianga, tendo a duração de cinco dias, o qual observamos que havia 
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 Veja no anexo 6.11, a parte que o jornal de Angola separa para fazer esse trabalho social.  
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entre 400 a 450 pessoas no primeiro dia, e no dia em que o defunto foi enterrado 

mais de 600 pessoas. 

          Aprendemos por meio dessas observações que as famílias que receberam um 

número maior de pessoas, era porque tinham condições financeiras melhores e uma 

representatividade de grande expressão social90, mas o principal fato que 

proporciona o acréscimo dos dias do funeral, é a relação com a pessoa que fez o 

passamento, pois, mostrará a honra que ele tinha em vida, conforme a quantidade 

de dias acrescidas na cerimônia, maior será a demonstração da dignidade da 

pessoa e sua glória será notada no dia do seu funeral.  

          Nos funerais com menos dias, discute-se a honra que lhe foi dado no decorrer 

do velório. Quando às condições financeiras são frágeis, havendo necessidade da 

ajuda voluntária dos familiares e amigos para realizar o evento fúnebre, a 

contribuição também será de acordo com a sua história em vida.  

           A maioria das pessoas que lá estiveram são os familiares que tão logo sabem 

do óbito, já se sentem convocados para a participação. É importante ressaltar que 

também aparecem familiares que, até então, eram desconhecidos da família 

primária91, mas sentem-se obrigados a revelar as suas identidades, pois necessitam 

participar do processo do ritual que irá formalizar a passagem do falecido para a 

outra vida92. Além dos familiares, muitos amigos da família também se fazem 

presentes, havendo também muitos acompanhantes desconhecidos. 

          Foi possível registrar que muitas pessoas só conseguem chegar ao velório 

devido à solidariedade da comunidade, pois as caronas se tornam imprescindíveis 

para que cheguem ao óbito, devido à dificuldade de transporte para locomoção93. Os 

                                                         
90

 No ritual (D) foi possível saber que os familiares proporcionaram um evento com um tempo de 
durabilidade maior devido ao apoio e sua relação política com o Governo. 
91

 Geralmente os homens constituem matrimônios oficiais que são outorgados pelos familiares, no 
entanto, também adquirem outras famílias desconhecidas da primária, que só revelam suas 
identidades no ritual de passagem. Há casos que aparecem até mais que duas famílias.    
92

 Revelar-se como a segunda ou terceira família do falecido, não garantirá indenização, no entanto, 
sentem-se obrigados a estar no momento fúnebre, e muitas vezes essa obrigação é originado medo 
do falecido querer buscá-los, e isso ocorrer simplesmente pelo fato de não estar no ritual fúnebre. 
Portanto, preferem o constrangimento de revelar-se a todos os presentes no velório do que arriscar-
se e provocar a ira do falecido. 
93

 Devido aos problemas financeiros que assola a maioria das pessoas do país e a precariedade do 
transporte público, o deslocamento das pessoas para regiões mais afastadas se torna uma 
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transportes são ônibus fretados, caminhão, kombis, motos, bicicletas e tantos outros 

veículos locais que trazem e levam as pessoas de diversas localidades. No dia do 

enterro, a fila do cortejo é quilométrica com uma grande quantidade de pessoas que 

se esforçam para estar na passagem final do ente querido.  

          Um fato que corrobora para justificar uma quantidade enorme de pessoas nos 

rituais são os feriados decretados pelos parentes da vítima e o medo de não estar 

no velório, pois, segundo o relato de um jovem angolano na maioria das famílias que 

compõem a sociedade angolana, tem um feiticeiro, encontramos essa afirmação na 

obra de Altuna (1993, p.441) para se referenciar aos bantu, sendo atribuído a ele 

“poderes mágicos ou que dele se apoderou, sendo que ele tem o poder de fulminar 

uma vítima e permanecer oculto”. Portanto, diversos feiticeiros participam do ritual 

fúnebre e, consequentemente, os familiares que os têm como proteção procuram 

não correr o risco de não aparecer em momentos tão únicos como estes, pois, não 

ser visto, poderia gerar uma grande desfeita para o seu líder e colocar sua família 

numa condição de risco de vida. Assim, o medo também impulsiona a participação 

nos rituais de morte.  

 

5.4.2 Local onde os parentes e amigos ficam e dormem 

          Os rituais A, B, C e D descritos têm semelhanças neste item. Nos velórios 

percebemos que partes dos familiares permaneciam um tempo acordado, sendo que 

os homens jogavam cartas no quintal da residência e também nos arredores da 

casa, e ao mesmo tempo, outros homens bebiam e conversavam sobre diversos 

assuntos, era perceptível que já se encontraram em vários outros rituais fúnebres, 

pois alguns falavam sobre velórios anteriores, logo observamos que esse era um 

assunto indispensável entre eles.  

          Já às mulheres não se misturavam com os homens tanto no jogo das cartas 

como nas rodas de bebidas, ficavam rezando próximo ao caixão do falecido ou 

conversando com outras mulheres, enquanto que a outra parte da família e alguns 

                                                                                                                                                                                  
dificuldade, caso o contrário, o número de pessoas nos eventos fúnebres provavelmente duplicaria ou 
triplicaria. 
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amigos mais íntimos dormiam em cadeiras, outros traziam esteiras para dormir, 

outros dormiam na casa de vizinhos e outros nos carros, entretanto, a grande 

maioria dormia no quintal e nos arredores da casa, cobrindo-se com um lençol que 

traziam consigo para se protegerem do sereno da madrugada. Geralmente, a rua na 

qual ocupada pelo óbito era interditada, ampliando os espaços, afim de outras 

pessoas dormirem, ficando protegidas por àqueles que estavam acordados, pois em 

algum momento fariam um rodízio, proporcionando assim, a possibilidade de todos 

descansarem.  

          As pessoas que compareciam no velório, já chegavam conscientes que iriam 

passar por momentos difíceis, principalmente os mais tradicionais (geralmente os 

mais velhos) que preferiam dormir ao ar livre e no chão. Acreditam que estão se 

sacrificando juntamente com o ente querido nesse momento de dor, por isso não 

aceitam o conforto. Muitos amigos e até estranhos, mesmo não sendo convidados, 

tornam-se solidários e ficam juntos ao relento e os acompanham até o cemitério. 

Não se importavam onde iriam dormir, entretanto, faziam questão de estar em um 

lugar sempre visível, já que é extremamente importante que a família enlutada tome 

conhecimento da sua presença, pois essa é a hora que mais se necessita de 

consolo e solidariedade94. Esse ato faz com que as famílias estejam mais próximas 

entre si, gerando também uma reciprocidade para quando as outras famílias 

tiverem que enfrentar esse momento de dor.  

          Outro fato que muito nos chamou atenção foi à diversidade de movimentos 

no mesmo espaço físico, ou seja, no velório era possível perceber no centro da 

casa o falecido, no seu estado sagrado, pronto para fazer a passagem definitiva ao 

encontro da sua ancestralidade ou o céu, ao redor recebe os choros e as rezas das 

mulheres que é uma forma de afirmar esse momento sacro, no entanto, não muito 

distante nos deparamos com os homens jogando cartas e mais próximo ainda estão 

aqueles que bebem, ou seja, o rezar que representa o sagrado convivendo ao 

mesmo tempo e no mesmo espaço físico com o profano.  

                                                         
94

 É uma forma de garantir a presença da família no momento que for solicitado a prestar 
solidariedade, sendo que essa retribuição garantirá a presença de centenas de pessoas nos futuros 
rituais fúnebres. 
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          De acordo com Eliade (2001) o simbolismo do lugar tem o poder de 

consagrar todo o espaço e torná-lo aberto para o alto, ou seja, comunicante com o 

Céu. Assim, o ritual fúnebre consegue proporcionar, e de forma pacífica, a 

harmonia entre o sagrado e o profano, perpassando as diferenças e transformando 

o mesmo espaço em harmonia vital para todos, pois o objetivo dos que participam 

do evento é o mesmo, honrar e celebrar a passagem física do ente querido ou 

amigo. Vale ressaltar que nesse momento o sagrado e profano se misturam em um 

processo que tornam ambos numa simbiose de relações e representações 

uníssonas que se completam, deixando para segundo plano qualquer conceito ou 

pré-conceito relativo às categorias de sagrado e profano.   

 

5.4.3 Tipos de bebidas e comidas que geralmente são servidas nos rituais de 

morte 

          Todos os rituais A, B, C e D, também tiveram semelhanças nesse item. As 

bebidas servidas geralmente são as típicas produzidas localmente como: marufo95, 

cachipembe96 acompanhada de gengibre e coca-cola, maluvo97, bididi98, capurroto99 

e cerveja, e também bebidas importadas como: vinho tinto, e wisky de diversas 

nacionalidades. Também são servidos refrigerantes, sucos e água. 

          As comidas servidas foram: o fungi100com feijão de óleo de palma, arroz, 

banana verde fervida, batata doce fervida, quizaca101, mandioca cozida, saladas 

com tomate e cebolas picadas, caldo acompanhado com farinha musseque102. 

Essas variedades de alimentos são acompanhadas com peixe ou frango grelhado ou 

carne vermelha.  

                                                         
95

 Vinho extraído da palmeira. 
96

 Cachaça fermentada do farelo de milho e açúcar.   
97

Cachaça fermentada extraída da palmeira, produzida pela seiva açucarada do bordão, que é um 
pau resistente que também serve de apoio para cajado. 
98

Cachaça fermentada extraída do caju. 
99

Cachaça destilada a partir do açúcar, no entanto essa bebida tem uma característica muito peculiar, 
pois é fermentado com o carvão que é retirado das pilhas, aumentando o teor alcoólico. 
100

 Uma espécie de pirão feito com farinha de mandioca fina ou de milho e óleo de dendê.  
101

 São as folhas da mandioqueira. 
102

 É uma farinha de cor dourada. 
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          Estudos sobre a história do consumo do álcool relatam que desde o princípio 

sociedades clássicas como a dos gregos e romanos já bebiam vinho à noite, depois 

das refeições como forma de estímulo à sociabilidade. No Brasil colonial, 

missionários e colonos conviveram com o consumo da bebida nativa feita a partir 

da mandioca, do aipim, do milho, do caju, do abacaxi, da jabuticaba, entre tantas 

outras raízes e frutas, ora alimentava cristãos, ora conduzia ao estado de 

embriaguez, prática essa também usada em Angola (RAMINELLI, 2005).  

          De acordo com Fidelis Dias (2008) a bebida era considerada como símbolo 

de virilidade e fator de manutenção da tradição indígena, ajudava a alimentar a 

revolta escrava, mantinha a memória dos males passados, reacendia o desejo de 

matar os inimigos, ou seja, era uma forma de resistência à missão da catequese 

dos missionários e à expansão colonial. A embriaguez era tratada como caráter 

sagrado, não sendo considerada como um problema moral. O excesso era mal 

visto apenas quando ocasionasse ruptura dos laços de sociabilidade, caso 

contrário, não haveria motivo de vergonha. 

         Angola não foge à regra dos exemplos citados: a prática do consumo de álcool 

é muito frequente entre os segmentos sociais e os rituais fúnebres não ficam de fora. 

Foi possível observar que os homens conseguem simultaneamente jogar as cartas, 

conversar e beber quase que a noite inteira.  

          A prática social de beber constantemente no ritual já foi incorporada e 

praticada pelos jovens, pois foi possível observar que muitos estavam em estado de 

embriagues, não se importando se alguém iria recriminar ou não este ato. Segundo 

Altuna (1993, p. 449) as comidas e bebidas servidas em rituais fúnebres bantu têm 

por objetivo tentar “diminuir a tristeza do morto para que se conforme com a 

mudança operada”.  

          Acreditamos que pelo fato das bebidas nativas serem baratas em relação ao 

preço das brasileiras e portuguesas, as famílias conseguem comprar grande 

quantidade desses destilados, gastando poucos recursos que já foram angariados 

através de doações familiares e da comunidade presente no ritual. Nos velórios 

realizados nos bairros de Kikolo e Maianga, constatamos que foi servida grande 
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quantidade de vinhos (portugueses) e cervejas (de origem local e européia), fato 

justificado pelos recursos devidos aos apoios políticos ou a família ter uma melhor 

condição financeira. 

          Constatamos também que no ritual C, a incidência de bebidas era bem menor 

em comparação aos outros óbitos, entendemos que por ter menos pessoas no ritual 

fúnebre e também pelo fato da família ser adepta da religião evangélica, 

conseguiram arrefecer mais à prática da bebida, mas não na sua totalidade.  

          A alimentação principal servida foi o fungi, com peixe e frango. Esse prato é 

considerado de baixo custo financeiro, e geralmente está presente em todas as 

reuniões comemorativas na sociedade. Já a carne bovina dificilmente é servida, pois 

é muito cara para os padrões da sociedade103. Um fato que eleva o seu custo é a 

sua importação, e o Brasil é um dos exportadores parceiros de Angola. Vale 

ressaltar que em nenhum ritual de morte que estivemos, foi servido carne vermelha 

no cardápio.    

 

5.4.4 A divisão das funções na participação do velório 

          Todos os rituais A, B, C e D, também tiveram uma logística muito semelhante. 

Por meio das observações concluimos que as famílias dividem as responsabilidades 

do ritual fúnebre em cinco fases:  

          A primeira fase designada aos tios mais velhos, que tem a responsabilidade 

de receber as condolências e as contribuições financeiras de amigos, familiares e 

vizinhos. Ficam sentados em cadeiras perfiladas na frente da urna (caixão) 

juntamente com a viúva e os filhos, facilitando assim, a percepção de todos 

presentes. Cada pessoa que for chegando ao velório primeiro passa por eles, antes 

de chegar até o corpo. O objetivo desse ato é receber os cumprimenos e as doações 

financeiras.  

          A segunda fase entra em prática logo que os recursos são disponibilizados 

pelos tios, que fazem a distribuição a outros familiares (geralmente aos homens) que 
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 Um kilo de carnê bovina custa em Angola aproximadamente 70 a 100 USD (dólares americanos). 
Se for picanha pode chegar a 120 USD. 
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são responsáveis pela compra de alimentos e bebidas com os recursos oriundos da 

arrecadação, para dar estrutura ao óbito durante e após o funeral.  

          A terceira fase é dada à outra parte da família, que não necessita ser 

composta pelos tios, o grupo será responsável  em receber os donativos (alimentos) 

e levá-los até à cozinha para abastecer à dispensa, o objetivo é que não falte 

alimento durante a cerimônia fúnebre.  

          A quarta fase é realizada pelo grupo das mulheres que ora ficam rezando, ora 

ficam na cozinha, com a responsabilidade de preparar a alimentação para as 

pessoas presentes no óbito, sendo que pelo menos duas refeições são feitas 

durante o dia, e todos que estiveram presentes no funeral tem direito o almoço com 

bebidas.  

          A quinta e última fase é realizada por outro pequeno grupo, responsável pelo 

adorno do velório, que deixa o espaço limpo, fixa na parede fotografias do falecido e 

têm a atenção para que as velas não acabem principalmente no período da noite, 

devido à precariedade de energia elétrica. Eles também são responsáveis pela 

compra do caixão e pagamentos das despesas na casa mortuária localizada no 

hospital público, proporcionando à liberação e o deslocamento do corpo até o 

velório.  

          Em todos os rituais de morte que presenciamos foi possível observar que o 

evento foi organizado sempre envolto da mesma tônica: os grupos se revezam 

constantemente para manter à distribuição dos alimentos e proporcionar um bem 

estar àqueles presentes no velório.  

          Os convidados não evitam esforços para garantir presença nesses momentos 

que unem a sociedade em prol de um objetivo importante, manter a sobrevivência 

das raízes sociais e culturais através da solidariedade e da comoção social que o 

evento promove. Atualmente, é possível encontrar alguns óbitos em que esses 

procedimentos não são respeitados. O segmento comercial da sociedade começou 

a prestar aos consumidores com melhores condições financeiras serviços fúnebres 

especializados, como a organização do óbito, a ornamentação, compras e 
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distribuição de comidas e bebidas aos convidados durante todo o óbito e até um dia 

depois.  

          A inserção dessas empresas no mercado da morte, é uma nova forma de 

conceber a questão dos rituais fúnebres; e provável que o aumento de estrangeiros 

tenha contribuído com o surgimento dessa prática como uma nova forma de ver a 

vida. De acordo com o antropólogo angolano José Imbamba (2010) é um fato 

evidente que cada povo possui um leque de regras e convivências sociais que 

formam e educam o agir das pessoas, regem as relações entre si, garantindo o 

respeito, a fraternidade, a unidade e principalmente a solidariedade que 

consideramos ser a principal marca angolana nos rituais da morte.  

          Vale ressaltar que encontramos também quem criticasse esse novo modelo 

de construção do ritual fúnebre. Vários cidadãos angolanos alegaram que o maior 

orgulho da família angolana é a honra que prestam à memória dos que partem e a 

solidariedade mútua entre as pessoas, acusando a empresa de não ficar com a 

família após uma semana do enterro. Dessa forma, não estariam prestando os 

verdadeiros sentimentos fúnebres, tão importantes nesse momento de dor. Não foi 

possível encontrar a presença desse serviço especializado em nenhum ritual de 

morte que participamos em Luanda. 

    

5.4.5 Tipos de roupas e cores que predominam nos velórios 

          Nos velórios A, B, C e D, encontramos pessoas com roupas e cores 

assemelhadas. É fato que a maioria da sociedade angolana não tem boas condições 

financeiras, o que contribui para que não usem roupas de grifes ou evidenciem 

destaque social como os bubus.  

          As mulheres mais próximas do morto como a esposa e a mãe, costumam usar 

vestido preto, e as filhas vestido branco. Já o marido, tios mais velhos, pai e filhos 

usam terno preto. Políticos que comparecem no velório podem usar qualquer cor, 

mas muitos optam também pelo preto. Autoridades militares comparecem com seus 

respectivos uniformes. No entanto, vários dos presentes usam roupas do seu 
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cotidiano: vestidos típicos africanos com cor que predominante para o vermelho e 

também mescladas entre o preto, branco e vermelho.  

          Victor Turner (2005) aborda que na cultura bantu, tanto o branco quanto o 

vermelho em determinadas ocasiões podem representar tanto à masculinidade 

quanto à feminilidade. Na pintura de guerra, os homens usam o vermelho, símbolo 

da masculinidade. Nos ritos ligados à menstruação o branco representa à 

masculinidade e o vermelho a feminilidade. O branco também é a representação da 

purificação, símbolo da entrada numa nova vida, de caráter sacro, passagem da vida 

terrena para a vida na aldeia dos antepassados.   

          A cor preta representa a escuridão, o final das coisas, mas pode também 

representar o recomeço, já que como representante da morte é também o recomeço 

das coisas. E a morte não é encarada como um fim, mas como uma mudança de 

status perante a vida comunitária.  

          De acordo ainda com Victor Turner, nas grandes cerimônias e comemorações 

essas três cores são usadas no sentido de completude, pois os Ndembu104 dizem 

que três rios têm origem em Nzambi105, sendo um rio de águas brancas, outro de 

águas vermelhas e ainda outro de águas pretas, numa clara alusão de que essas 

cores são originadas de Nzambi e compartilham da realização e do equilíbrio do 

mundo: 

As cores são concebidas como rios de poder, que tem sua nascente 
comum em Deus e permeiam todo o universo de fenômenos 
sensoriais com suas qualidades específicas. Mas, além disso, são 
consideradas também como tinturas da vida moral e social da 
humanidade... (Ibid., p.106).  

 

          Apesar da influência ocidental em Angola, essas três cores da cultura bantu, 

permanecem na memória de homens e mulheres, de geração em geração e 

perpetuam entre eles por meio da oralidade. 
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 Povo proveniente do Norte de Angola. 
105

 Significa Deus na literatura Kimbundu. 
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5.5 O processo durante e após o ritual fúnebre 

          O ritual fúnebre envolve também preocupações relativas à preparação e 

ornamentação do espaço onde o corpo ficará de três a cinco dias velado, de acordo 

com os dias dos óbitos (A, B, C e D) analisados.  

          Podemos ler por meio dos simbolismos “o que não conseguimos expressar 

com a linguagem analítica”(DURAND, 2000, p.16), na medida em que através da 

linguagem simbólica o inconsciente é revelado nos aspectos mais profundos da 

realidade. Descreveremos a seguir as particularidades que entendemos ser 

relevantes para o processo de análise da importância dos rituais localizados no 

centro de Luanda. 

 

5.5.1 Vestimentas do morto  

               No contexto geral, as cores usadas para vestir seus entes queridos variaram 

entre as pretas e brancas, sendo vestido longo106 para as mulheres e terno para os 

homens. As roupas devem ser novas e limpas ou ainda que não sejam novas mais 

que estejam em perfeitas condições escolhida dentre as melhores peças. Na 

tradição Nganguela, caso a mulher morra virgem, o vestido dela deverá ser 

obrigatoriamente de noiva (branco), a fim de representar a pureza e dessa forma ela 

estará livre para se casar na sua nova morada107. 

          No caso dos quatro velórios que estamos descrevendo, todas as pessoas que 

fizeram o passamento físico (morreram) foram homens, portanto, todos estavam 

trajando terno, sendo que nos óbitos A, B e D, a cor predominante foi o preto e no 

óbito C, o branco foi o destaque. 

          Nos óbitos A, B e D cuja roupa predominante foi à preta, os familiares nos 

disseram que tinham como crença a religião com vertente cristã (católica), porém 

não eram praticantes108. Neste caso, o preto indica a morte, conforme abordado no 

                                                         
106

 Esses vestidos geralmente são de panos negros, longos e lisos, conhecido na cultura local como 
bessangana. 
107

 Informação fornecida pelo tio de idade intermediária, ou seja, não era o mais velho da família.  
108

 Não tinham hábitos de ir à missa regularmente, apenas no período da Semana Santa (Páscoa). 
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item anterior, sendo que ele pode também representar o recomeço, já que como 

representante da morte é também o recomeço das coisas na tradição bantu. 

Lembrando Imbamba (2010) a morte não é encarada como um fim, mas como uma 

mudança de status perante a vida comunitária. Dessa forma, observamos que 

mesmo adeptos da religião cristã (Igreja Apostólica Romana) não deixaram de dar 

continuidade às cores tradicionais da herança bantu, pois é sabido que os católicos 

ocidentais preferem geralmente usar a cores brancas por representar a pureza, a 

paz e a liberdade.  

           Já no caso do óbito C, que foi em Kinaxixi, a família também era adepta da 

religião cristã, porém evangélica (Igreja Metodista). Nesse caso era perceptível que 

a influência da igreja era mais incisiva, pois nos foi dito que o cristão que morre, não 

pode vestir outra roupa a não ser o uniforme estipulado pela Igreja e 

especificamente da cor do grupo que o mesmo participava quando estava ativo (cor 

branca).  

          Entendemos, portanto, nesse óbito, que as tradições já estavam mescladas 

entre bantu e cristã, pois a organização foi semelhante aos demais, porém, as rezas 

eram mais constantes. No entanto, o ritual de morte mesmo com influência cristã 

intensa, revelava que a base da solidariedade social ainda prevalece, porque o 

principal objetivo em participar do ritual era dignificar com honras a partida do seu 

familiar. 

 

5.5.2 A preparação do corpo para resistir os dias do óbito 

                Nos funerais observados houve variação quanto ao número de dias em que o 

corpo permaneceu no óbito. No ritual fúnebre A, realizado na região de Kikolo, teve 

duração de quatro dias, sendo que o ente querido permaneceu um dia na casa 

mortuária e três dias no velório, devido o hospital demorou um dia para entregar o 

corpo aos familiares.  

                No ritual B, realizado na região de Kwanza, a duração do óbito foi de três 

dias, sendo que o hospital entregou o corpo logo no primeiro dia da sua morte, 

dessa forma, o corpo permaneceu todo o tempo no velório.  
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               No ritual C, realizado em Kinaxixi, o corpo esteve presente um dia na casa 

mortuária e dois dias no óbito, pois o hospital também demorou um dia para entregar 

o falecido aos familiares.  

                No ritual D, realizado em Maianga, teve cinco dias de duração, sendo que o 

corpo esteve presente apenas por três dias, a família optou por deixar o corpo na 

casa mortuária localizada no hospital pelos dois primeiros dias, autorizando a 

entrega no terceiro dia do óbito. 

          Em todos esses rituais A, B e C, o ponto em comum foi o respeito e a 

preocupação em manter o falecido apresentável no velório, pois quando o corpo é 

entregue aos familiares, mesmo chegando limpo da casa mortuária, os filhos do 

sexo masculino têm a responsabilidade de lavar o corpo, cortar seu cabelo, as 

unhas e a barba, afim de mantê-lo em condições apresentáveis. Pelo fato do calor 

tropical ser intenso, os familiares sempre estão limpando o corpo com panos úmidos 

para manter sua boa aparência. 

          Nos rituais fúnebres A, B e C, os familiares mantiveram a tradição de lavar o 

corpo como se fosse uma purificação, e os filhos homens foram incumbidos dessa 

responsabilidade pelo fato de todos os falecidos serem homens. Se a morte fosse de 

uma mulher a responsabilidade seria das filhas, caso não tivesse filhas seriam as 

irmãs da falecida.  

          De acordo com as famílias o banho é fundamental, pois é bom que o corpo 

chegue apresentável no céu; além disso, familiares têm o hábito de abraçar o 

cadáver, beijá-lo e pegá-lo. Depois da higiene do morto são enviadas mensagens a 

amigos e parentes para que venham ao cerimonial fúnebre. Um detalhe que 

julgamos interessante é que junto do corpo coloca-se um frasco de perfume para ser 

enterrado com ele, pois, acredita-se que o mesmo poderá se perfumar na entrada da 

cidade dos mortos. 

          No ritual B, em Kwanza, foi nos dito que se a pessoa morta for um homem e 

não tenha sido circuncidado, o processo deverá ser feito antes do funeral. No caso 

de mulher grávida, tira-se o bebê através de uma cesárea, e a criança também terá 
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um caixão e será enterrada ao lado da mãe. Acredita-se que o bebê entrará no céu 

no colo da mãe.  

          A existência de diversas religiões que vieram com as populações estrangeiras 

na construção do país e, principalmente, a da religião cristã, imposta à força na 

colônia portuguesa, alterou a antiga forma dos nativos enxergarem à morte: agora 

passa-se a acreditar que para chegar até o lugar dos ancestrais é preciso chegar ao 

céu, e a única forma para alcançar esse paraíso é aderindo às práticas cristãs. 

Muitos acreditam que o céu cristão é o lugar para encontro com os ancestrais. 

          No ritual D, os estudantes nos revelaram que a família em questão, por ter 

condição financeira melhor, consegue pagar o tratamento do corpo com formol109 

que é feito na casa mortuária, preservando o corpo sem odor e sem a necessidade 

de lavá-lo durante o velório, fato esse gerador de críticas por outros, pois acreditam 

que o ato de lavar o ente-querido demonstra honra á sua memória.  

          O conceito de purificação para Mary Douglas (2010) é um processo ou um 

ritual destinado a reordenar o que se tornou confuso ou desordenado. A chegada da 

morte é a presença da desordem. O período do luto, em grande parte das 

sociedades, era um tempo em que os enlutados que tiveram contato com o morto 

deveriam ficar à parte até serem reintegrados na vida cotidiana como as demais 

pessoas.  

          Os ritos de passagem eram realizados tanto para os que passavam da 

comunidade visível dos vivos para a comunidade invisível dos mortos, como para os 

que continuavam vivos. Assim, lavar o corpo entende-se como obrigação de deixá-lo 

em condições dignas e apresentáveis aos familiares e ao mesmo tempo é uma 

forma de deixar o corpo purificado para entrar na sua nova morada, pois o ato de 

“preparar o corpo, banhá-lo, ungi-lo e vesti-lo, reafirmam ao falecido sua condição de 

pessoa e prolonga a permanência com os que ficam”, é uma forma de retardar a 

separação” (SANTOS, 2009, p.174). 

          Segundo alguns cidadãos, não fazer o funeral geraria medo e poderia causar 

sérias consequências aos familiares tais como loucura ou até mesmo a morte num 
                                                         
109

 Recurso pouco utilizado devido o preço para se fazer esse tratamento no corpo.  
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curto espaço de tempo. O falecido também poderia voltar para buscar seu esposo 

ou esposa e até alguns dos seus familiares e amigos; e não teria paz no outro 

mundo.           

          O autor Gennep (2011) retratou bem a questão desse medo, deixando claro 

que nem sempre é o vínculo afetivo que impulsiona os familiares a participarem dos 

rituais fúnebres, mas também o grande medo de que lhes aconteça algo de mal, 

devido à vingança daquele que está fazendo esse passamento, podendo levá-lo a 

ter doenças gravíssimas ou até a morte.    

          A família justifica o tratamento do corpo na casa mortuária, quando acontece 

do familiar morrer em províncias mais afastadas ou em outros países, e também por 

estarem aguardando familiares influentes que vem de lugares distantes. Nesse caso, 

pagam o deslocamento do corpo e fazem o tratamento com formol para deixá-lo 

apresentável no óbito. É importante salientar que geralmente não é feito necropsia 

nos corpos, pois, acredita-se que esse procedimento é uma forma de violar o corpo. 

Tal procedimento é feito apenas quando por exigência da justiça, e esses são casos 

raros.  

          Independe da presença do corpo para que tenha início o cerimonial fúnebre; 

basta os familiares e amigos se encontrarem na casa do falecido que o óbito já 

começou, ocorrendo a distribuição de comidas e bebidas. Nessas situações, as 

mulheres que tem como função rezar, costumam passar a maior parte do tempo na 

cozinha para a preparação dos alimentos.           

          Altuna (1993, p.448) afirma que “preparação do cadáver não só honra a sua 

família como privilegia o defunto, que se apresenta com dignidade no além-túmulo”. 

Douglas (2010, p.153) nos lembra de que o ritual é também realizado como uma 

tentativa para criar e manter “uma cultura particular, um conjunto particular de 

pressupostos através da qual a experiência é controlada, a natureza simbólica 

destes rituais ajudam definir estruturas sociais tanto no passado como no presente,” 

assim, cada um faz o melhor que pode para dignificar esse ato simbólico.             
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5.5.3 Condução das danças, rezas e discursos no velório 

          Nesse item houve uma similaridade entre os rituais A, B e D, mas no ritual C, 

cujo óbito ocorreu no bairro de Kinaxixi, algumas músicas tocadas na Igreja 

Metodista. 

          No ritual A, foi realizado no bairro de Kikolo e as danças foram realizadas no 

quintal da casa, onde não havia um líder específico organizando os que faziam parte 

ou não dessas danças, as quais tinham um formato de círculo. Nessas rodas 

estavam homens e mulheres de várias idades, porém não foi percebida a 

participação de crianças na roda, elas apenas assistiam. Nessa tradição, tocam-se 

os tambores de forma acelerada e intensa, e o grupo que estava na roda cantava e 

dançava no mesmo ritmo; as músicas eram cantadas em Bakongo.  

          Quando indagamos sobre o significado simbólico dessas músicas, alunos 

meus revelaram que era o momento de invocar os ancestrais através do 

xinguilamento110, pois as músicas acalmariam os ânimos dos familiares e amigos, e 

também era uma forma de dignificar a figura do ente querido, a fim de que sua alma 

descansasse em paz nessa passagem da terra para o céu. 

          De acordo com Altuna (1993, p. 448) o primeiro processo dos familiares logo 

que uma pessoa morre é: 

Chorar, gritar e dançar sem cessar, com um ritmo cadenciado e 
monótono. Lamentam a sua perda, chamam-no pelo seu nome, 
agradecem os seus favores, exaltam as suas virtudes, amaldiçoam o 
causador da morte e desejam a felicidade ao defunto. Os parentes e 
amigos acompanham a gritaria com gestos, contorções e danças. 
Assim demonstram aos antepassados a bondade do falecido, que 
procuram contentar para que não regresse carregado de influências 
nefastas. As festas, além disso, entretêm e dão coragem ao defunto 
enquanto espera a sua transformação em antepassado111.   

 

                                                         
110

 É o momento que os participantes das danças entram em estados de pré-transe ou transe de 
possessão. 
111

 Na cultura só os mais velhos, mesmo sendo mulheres podem se tornar um antepassado, desde 
que deixem um legado cultural e social para as gerações que ficaram. As crinças ainda não podem se 
tornar antepassado devido à pouca idade, mas lhe é atribuído um pequeno ritual. 
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          Acredita-se que as pessoas que conseguem entrar nesse estado de transe, 

incorporam seus antepassados e adquirem o mesmo comportamento daqueles que 

já foram para a outra morada celestial. Esse momento se torna especial, pois assim 

se confirma o elo existente entre as famílias terrenas e as ancestrais, fato que 

aumenta a convicção da outra vida após a morte para os presentes. 

          Nos rituais B e D, realizados nas regiões de Kwanza e Maianga, também 

havia uma grande roda no quintal, mas ao contrário do ritual A as crianças podiam 

fazer parte, na qual cantavam músicas rebita e semba112. Nessa roda o dançarino ou 

o casal vai até o centro e se exibe, volta para o ponto de origem, dando lugar a 

outro. Assim, se procede até que todos da roda passem pelo centro, continuando o 

cenário, mas alternando as canções.  

          As músicas eram cantadas em Umbundu, Kimbundu e Português, sendo que 

as letras eram corriqueiras do cotidiano, algumas alegres e outras reflexivas por 

lembrar os sofrimentos da sociedade. De acordo com alguns estudantes, muitas 

dessas músicas são tocadas nas rádios e em programas de Televisão, fato que 

facilita à compreensão das letras pelos presentes no cerimonial. 

          Um ponto que achamos relevante destacar no velório D é que enquanto 

dançavam, cantavam e bebiam, no interior da casa estava sendo preparado um 

balaio com feijão e massambala113. Na madrugada uma pessoa indicada pela 

família, geralmente o tio mais velho, sai da casa levando consigo o balaio e 

falando em Kimbundu badinhenno, badinhenno, badinhenno, que significa fechem 

as vistas, fechem as vistas, fechem as vistas e tudo para: a música a dança e todos 

                                                         
112

 Rebita é um gênero de música e dança de salão angolano que demonstra a vaidade dos 
cavalheiros e o adorno das damas. Dançada em pares, a partir de coreografias coordenadas pelo 
chefe da roda, executam gestos de generosidades gesticulando a leveza das suas damas, marcando 
o compasso do passo da massemba (samba com letras reflexivas). O charme dos cavalheiros e a 
vaidade das damas são notórios; enquanto dança se vai desenvolvendo no salão as trocas de 
olhares, e os sorrisos entre o par são frequentes. Já a semba é uma dança de salão angolana 
urbana. Dançada em pares, com passadas distintas dos cavalheiros, seguidas pelas damas em 
passos totalmente largos, no qual o malabarismo dos cavalheiros conta muito para o nível de 
improvisação. Extraída do site http://mundodadanca1.blogspot.com/2013/01/dancas-africanas-angola-
rebita-semba.html. Consultado em 25/08/2014. 

 
113

 Gramínea com aparência de milho. 
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devem fechar os olhos enquanto ele passa no quintal e arremeça o balaio para bem 

longe representando a fartura de comida tanto para o falecido quanto para a família.  

          No ritual C, realizado em Kinaxixi, também se fazia a roda de danças, no 

entanto, a participação da família era apenas parcial. O fato de serem evangélicos é 

usado como justificativa para não participar da roda e tampouco cantar as músicas 

rebita e semba, pois acreditam que os ritmos das músicas são profanos por não 

adorarem a Deus, mas, não impedem que outros da família participem, cantem, 

dancem e bebam na cerimônia. A ala da família evangélica apenas observava as 

rodas de danças e servia a alimentação e as bebidas. 

          Um fato em comum em todos os rituais A, B, C e D que podemos destacar é a 

pausa que se faz após um tempo considerável de músicas e danças114. Nesse 

momento, o grupo de música se afasta do espaço para entrar em ação as senhoras 

que vão chorar, rezar e orar pelo defunto. Com exceção do ritual C todos os demais 

eram de católicos, sendo que a reza preferida foi à recitação do terço que era 

repetido por aqueles que não saíram do recinto após as músicas.  

          No ritual C, os evangélicos recitavam partes da bíblia encorajando os demais 

presentes a seguir e servir a Jesus Cristo para terem uma vida após a morte. Todos 

os grupos também cantavam115 algumas músicas cristãs que lembravam o 

sofrimento de Jesus Cristo na cruz116, a vida após a morte, o fim do sofrimento do 

justo na terra e, principalmente, que há esperança de vida para quem morre em 

Jesus Cristo. 

          De acordo com Santos (1996, p.11), o ato do ritual fúnebre sempre deixa suas 

marcas sociais e alcança resultado significativo na vida das pessoas, pois: 

As expressões de dor nos funerais, sejam elas teatralizadas ou não, 
buscam demonstrar ao morto a dor sentida pela sociedade com a 
sua partida e garantir que o morto, dotado agora de poderes sobre 
humanos, não atinja destrutivamente a comunidade. Entretanto, a 

                                                         
114

 O tempo das músicas e danças é de aproximadamente duas horas. 
115

 Os evangélicos usavam um hinário “Povo Cantai!” que está traduzido na língua Portuguesa, 
Bakongo, Kimbundu, Umbundu e Nganguela, que são os maiores grupos étnicos de Angola.  
116

 Nos anexos 6.7, 6.8 e 6.9 traduzimos algumas músicas cantadas nos rituais fúnebres. As músicas 
em Umbundu e Kimbundu fazem parte do Hinário Povo Cantai da Igreja Evangélica Metodista Unida 
em Angola e a música em Nganguela está na obra “O mundo cultural dos Nganguelas”.  
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tristeza e a dor exagerada da perda devem ser mediadas já que 
tristeza em demasia pode suscitar no morto o desejo de permanecer, 
para conforto daqueles a quem tanto amou na vida, o que colocaria 
os vivos num contágio pernicioso com a morte. 

 

          Concomitante aos choros e rezas, o ancião distribui a palavra para os 

representantes das famílias que geralmente são os tios para fazerem os seus 

discursos. Os primeiros a falarem sempre são os mais velhos, depois podem ser os 

demais membros, inclusive as mulheres desde que sejam anciãs. O discurso é muito 

similar entre todos os grupos: fazem elogios ao falecido, exaltam seus feitos na sua 

trajetória de vida, pedem perdão por não ter proporcionado uma vida melhor e 

também um ritual fúnebre de despedida digno. 

          O fato de mencionarem o ritual fúnebre de forma digna é porque acreditam 

que os mortos passam para outro tipo de morte, mas que, no entanto, é vida. Um 

bom ritual tem o poder de dignificar a sua memória, ajudá-lo nessa passagem e ao 

mesmo tempo proteger os que estão vivos sobre as ações maléficas do dia a dia.  

          De acordo com Oliveira (2011, p.116) acerca dessa passagem nos relata: 

No imaginário dos grupos tradicionais, se o morto não fizer uma 
passagem tranquila, feliz, ele não poderá interagir com os vivos, não 
terá poder para interceder por eles junto aos deuses, tendo uma 
existência condenada ao sofrimento, tornando-se um morto perigoso, 
uma alma penada que irá atingir os seus também.  

 

          Acredita-se que os mortos são capazes de alertarem um dado acontecimento 

através de sonhos e devolverem a vida a alguém que esteja em situação de perigo 

de morte e até mudar a sorte de vida de alguém que eles entendam que mereça.  

Mary Douglas (2010, pp.80-82) aborda a importância do ritual detalhando que ele “é 

mais para a sociedade do que as palavras são para o pensamento, pois é bem 

possível conhecer alguma coisa e, então, encontrar palavras para ela, mas é 

impossível ter relações sociais sem atos simbólicos”. Ela atribui ao rito a expressão 

da ideia e a representação das coisas, vê a sociedade como um conjunto de ritos, 



193 
 

 
 
 

pois se o mesmo é “suprimido de uma forma, ele aparece inesperadamente em 

outras, tão mais forte quanto mais intenso for a interação social”. 

          Um fato em comum e perceptível em todos as cerimônias assistidas é que os 

rituais não eram tristes, pois mesmo tendo choros não faltaram as músicas, danças, 

bebidas, rezas e discursos, a seriedade de como tratavam a questão da passagem 

do seu ente querido ficava bem nítida. Conseguimos apreender também que 

independente da linha étnica ou religiosa, todos acreditam que o ritual proporcionará 

a passagem de um ciclo da vida terrena e o começo de outro ciclo, sendo esse a 

eternidade. O funeral é o momento da despedida daquelas pessoas que tiveram 

conosco, é também o momento em que se faz a última homenagem para os que 

partem. Mas o ritual também é para iluminar o caminho do espírito do morto, a alma 

vai para o céu, e para isso tem que ter iluminação, e o ritual fúnebre é que vai 

iluminar seu caminho para estar com Deus no céu, sendo esse o encontro final com 

Jesus Cristo e não importa se seja cristão ou bantu. 

 

5.5.4 O sepultamento 

          Todos os rituais A, B, C e D, tiveram o mesmo desfecho: os mortos foram 

enterrados no Cemitério Público de Luanda. O povo que estava na cerimônia 

fúnebre segue de forma lenta e em comboio até o cemitério, onde será realizada a 

despedida final. No decorrer do percurso, quando o corpo vai passando pelas ruas 

no carro funerário, a população demonstra a sua reverência pelo cortejo ficando 

imóvel enquanto a caravana passa.  

          Ao chegar ao cemitério, tira-se o corpo que é o colocado ao lado da cova para 

ser homenageado por mais alguns momentos. Junto à cova que tem 

aproximadamente 1,50 a 2,00 metros de profundidade, as mulheres, geralmente 

aquelas que estavam rezando no velório, começam a chorar de forma frenética em 

um tom de voz bem alto e constante por tempo longo. Nesse momento amigos e 

familiares gritam de forma desesperada solicitando que o ente querido não parta 

dessa vida e, ao mesmo tempo, outros consolam dizendo que já era o seu tempo de 

partir.  
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          Findado o período dos choros dá-se início ao momento de recitações bíblicas 

que é feito por um lider religioso, padre ou pastor. Eles costumam ler o salmo 23 e o 

salmo 91, cujos versículos tem como objetivo encorajar os familiares que ficaram 

sem a presença do seu ente querido. O tema central da leitura é estimular a 

confiança na nova morada com Jesus Cristo.  

          Antes do sepultamento também são feitos alguns discursos liderado pelo tio 

mais velho, com o intuito de lembrar os feitos do falecido. Neste momento, as 

pessoas que não conseguiram discursar no velório e sendo anciãos(as) podem 

solicitar a palavra e exaltar a memória do falecido. Ao final, rezaram o “PAI NOSSO” 

e em seguida as mulheres voltam a chorar pela última vez, pois o próximo passo 

será o sepultamento. O corpo vai à sepultura e o local da cova é adornado com uma 

quantidade enorme de flores brancas e algumas fotografias dos familiares e amigos 

mais chegados. Acredita-se que no decorrer da passagem para a outra morada 

lembrará daqueles que tiveram com ele no último momento da transição, sendo as 

fotos são forma de reforçar os laços dessa irmandade117. 

          O ato ritualístico de acordo com Edgar Morin:  

Pressupõe, contudo, não a ignorância da morte, mas, pelo contrário, 
o reconhecimento da sua chegada. Se a morte, como estado, está 
assimilada à vida, pois que repleta de metáforas de vida, ela é, 
quando sobrevêm, tomada precisamente como mudança de 
estado,um qualquer coisa que modifica a ordem moral da vida (1976, 
p.26). 

 

          Foi-nos revelado por alguns cidadãos que famílias muito pobres e que por 

algum motivo não tem os documentos do falecido e por não conhecerem os seus 

direitos garantidos por lei, enterram seus mortos em cemitérios clandestinos. Isso só 

acontece com frequência nas províncias mais afastadas.  

          Findado a etapa do cemitério, amigos e familiares retornam para a casa do 

falecido, pois será finalizado o óbito servindo-se comida e bebidas que foram 

adquiridas com os donativos dos familiares e da comunidade. Queremos destacar 

                                                         
117

 Essa explicação foi relatada por um cidadão angolano. 
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um fato que consideramos ser relevante ocorrido no ritual A, na região de Kikolo. As 

pessoas que voltaram para a casa do falecido foram submetidas ao “tradicional 

especial” que é o lavamento do rosto e dos pés, que objetiva tirar os maus humores. 

Para o êxito desse tratamento é necessário que seja feito com uma planta local118 da 

região do óbito chamada Ewé Akòko, escolhida pelo soba.  

          Durante o óbito, se ocorrer um parto, é atribuído um nome especial ao 

nascimento dessa criança, pois acredita-se que foi uma dádiva deixada pelo ente 

querido que se foi. Se for do sexo masculino recebe o nome de “fuló” que em 

kimbundu significa pago, se for uma menina é “Ndaafetwa”,119 limparam-se as 

lágrimas, “Ndapewa” graças a Deus pela sorte ou “Ndeia” cheguei. 

          Acabando o primeiro dia do óbito, os amigos começam a retornar a suas 

casas, no entanto, os familiares vão ficar juntos durante um período de pelo menos 

uma semana, aproveitando para fazer uma reunião familiar com o intuito de resolver 

e discutir problemas. Em muitos casos era nos óbitos que se resolviam 

desentendimentos e também os aconselhementos pelos mais velhos. São 

momentos considerados importantes, pois proporcionam a harmonização da família. 

Os casos mais frequentes a serem discutidos são: partilha dos bens, problemas 

internos, pedido de noivado, pedido de casamento, pedido de separação e tantos 

outros problemas que possam entrar na pauta de discussão. 

          Em todos os rituais A, B C e D, nos informaram que o luto tem duração de um 

ano. Nos rituais A, B e D, a viúva iria usar roupas pretas e os filhos (as) uma faixa 

preta cruzando o ombro preso por um alfinete. No ritual C, seria usada apenas roupa 

branca pela viúva, sendo que o viúvo não, necessariamente, precisa adotar uma cor 

ou roupa específica para guardar o luto. Alegaram ainda que à igreja havia ensinado 

que o cristão não deve guardar o luto por muito tempo, pois o verdadeiro luto precisa 

ser sincero e de coração; sendo importante ter fé em Deus, pois a alma do parente 

                                                         
118

 É uma folha de prosperidade e multiplicação, usada com freqüencia na liturgia dos cultos Africanos 
Iorubá, Fom e Bantu. Extraída do sitio http://segredodasfolhas.blogspot.com.br/. Consultado em 
26/08/2014. 
119

 Nos anexos 6.9 apresentamos uma fotografia da palavra tatuada em Kimbundu no braço de uma 
estudante. 
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está entregue a Ele (Deus). A convicção em Jesus Cristo ajudará a suportar os 

momentos de ausência daqueles que partiram. 

          Depois que passar esse tempo ou quando se completar um ano as famílias 

reúnem-se para fazer uma festa com intuito de tirar o luto. No dia seguinte, o tio 

mais velho declara que o viúvo(a) já está livre de usar o luto e os filhos(as), 

consequentemente, deixam de usar a faixa preta. A partir, de então, as viúvas já 

podem contrair novo casamento. 

          Perguntei a um senhor angolano já idoso se as tradições culturais tem se 

deteriorado com o decorrer do tempo. Ele me respondeu que quase tudo se alterou 

e lembra da perda do verdadeiro sentimento que é o desaparecimento físico de 

alguém. Vem ocorrendo o desaparecimento da compaixão, da humildade, da dor e 

do afeto para com a família enlutada. Perdeu-se o respeito pela morte. Viver na 

cidade de Luanda com tantas pessoas de vários lugares do mundo é perder os 

valores tradicionais ensinados pelos mais velhos, que ele julga ser muito importante 

para a sociedade. 

          Ele ainda faz uma crítica à nova sociedade, relatando que a preocupação 

atual é assistir o velório e tão logo a urna (caixão) desce à sepultura, as pessoas 

quase se atropelam para rapidamente chegar à casa onde está o óbito, com objetivo 

único de adquirirem um bom prato de comida e se embebedarem com muitas 

cervejas. Não se respeitam as tradições, porque a pessoas só se encontram nos 

óbitos, perdendo assim a irmandade e a coesão familiar120. 

          Assim, a morte insere-se justamente no processo de reconhecimento e de 

consciência da morte biológica e de sua negação através da elaboração de um 

projeto de imortalidade. De acordo com Altuna (1993, p.437) é possível que este 

projeto possa ter surgido a partir de várias circunstâncias:  

Familiaridade irremediável, resignação, gozo pela passagem, 
diminuição do ser, mistério e absurdo, desgraça, impotência, 
transtorno social, consumação, nova realização individual e 
comunitária, revolta perante um violento desastre antinatural, 
segurança ou receio.  

                                                         
120

 Conversei com quatro anciãos angolanos com idade superior a 55 anos, e a tônica das respostas 
foram similares. 
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          No entanto, nenhuma destas definições esgota o sentimento bantu ante a 

morte, mas parece que, no seu conjunto, a definem. No passado a morte tinha um 

papel muito significante, pois era responsável por acabar de vez com o sofrimento 

do escravo africano, proporcionando-lhe a liberdade junto com a sua ancestralidade 

na outra vida. Nos tempos atuais ainda continua tendo grande importância, pois 

através dos rituais de morte é possível honrar o ente-querido, encontrar à saída da 

vida terrena com toda a sua injustiça e sofrimento e também à entrada na cidade da 

ancestralidade que será a liberdade permanente e, podemos acrescentar ainda o 

ceu, na concepção cristã junto a Jesus Cristo. 

          Enfim, o desenvolvimento moldado nos padrões europeus deram errado na 

história angolana. Portugal com seu pressuposto de civilizar e evangelizar a colônia, 

cravou a história do povo horrendas marcas de sofrimento devido à  escravatura. A 

promessa de uma vida melhor no período da descolonização pelos novos líderes 

angolanos foi tão cruel quanto à colonização, conseguindo gerar três décadas de 

guerra civil.  

          Devido a toda essa violência, Angola precisou entrar num estágio de 

apaziguamento e para isso tinha de buscar no passado os valores tradicionais 

africanos, transmitidos através da oralidade pelos mais velhos com o intuito de 

resgatar e dignificar a sociedade no presente e simultaneamente garantir a 

sobrevivência angolana no seu futuro. Na morte conseguiram adquirir esse valor 

civilizatório, pois os diversos grupos étnicos param para participar dos ritos 

funerários, sendo esse o elemento de maior coesão da sociedade angolana. 

          Essa marca angolana de ser e que faz parte da herança bantu é o significado 

que dá para morte, vinculando-o à compreensão da vida como um todo e não 

apenas aos sofrimentos nela, pois os vivos dão sentido aos que já partiram, como 

por exemplo, a vida do filho da sentido e significado à vida do pai, e esse, aos avós 

e assim sucessivamente. Os ancestrais são honrados no modo de vida dos viventes, 

a morte como passagem se reveste de tantos significados, porque a maneira como 

os que ficam e se despedem, manifestam a honra e a glória daqueles que 

passaram, mas sempre em conformidade com que a pessoa viveu na sua existência 

terrena. Essa é a origem comum entre as etnias angolanas. 
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          Hoje, partes dos angolanos acreditam no céu cristão, na intervenção de Jesus 

Cristo, mas não abandonam os rituais fúnebres como forma de honrar seus entes 

queridos. Independentemente da crença, os rituais fúnebres estão presentes e 

monstram que a religião cristã tem seu lugar e prestígio. Mas a principal via para 

suportar a violência, o sofrimento das agruras sociais e alcançar a liberdade se dá 

através da solidariedade das festas e do rito fúnebre que demonstra a certeza que a 

outra vida será bem melhor, e que essa é a marca angolana de ver a vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ler  significa  reler  e   compreender,  interpretar. 

Cada um lê com os olhos que tem. E interpretam 

a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é à vista de um ponto. Para 

entender como alguém lê, é necessário saber 

como são os seus olhos e qual é a sua visão de 

mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. 

Para compreender, é essencial conhecer o lugar 

social de quem olha. Vale dizer: como alguém 

vive, com quem convive, que experiências tem, 

em que trabalha, que desejos alimenta, como 

assume os dramas da vida e da morte e que 

esperanças o animam. Isso faz da compreensão 

sempre uma interpretação. 

Sendo assim fica evidente que cada leitor é um 

coautor. Porque cada um lê e relê com os olhos 

que tem. Porque compreende e interpreta a partir 

do mundo que habita. 

A águia e a galinha (LEONARDO BOFF) 

                               

          Angola que tem uma herança viva de vários períodos de opressão, uma 

história marcada pela violência, começando pelo colonialismo português e seus 

terríveis métodos para sustentar a dominação e a exploração durante mais de quatro 

séculos. O acirramento das identidades étnicas em Angola foi ocasionado em 

grande parte durante o colonialismo português, proibindo a prática de hábitos 



200 
 

 
 
 

tradicionais e impondo novas formas culturais com moldes ocidentais, fato que 

estimulou a etnização e, consequentemente, o continuísmo dos conflitos entre os 

diversos povos em Angola.  

          A junção desses diversos povos no mesmo território, agravado pelo 

crescimento das cidades dificultava cada vez mais a união dos grupos angolanos, 

facilitando a dominação portuguesa. Os grupos Kimbundu, Umbundu e Bakongo que 

são a maioria numérica, uniam-se apenas para desempenhar seus trabalhos 

escravocratas, acusando os demais grupos de serem submissos aos desmandos 

portugueses, causando a desconfiança de um grupo sobre outro. Um dos fatores 

dessa desconfiança, possivelmente, seria o tráfico de escravos para o comércio pré-

colonial como fatores criadores de rivalidades étnicas.   

          Portugal em nome da evangelização ou aventura espiritual massacrou e 

sufocou os nativos que não aceitaram o trabalho forçado de molde escravocrata. O 

povo angolano durante sua história foi submetido à opressão, lutaram para adquirir 

sua soberania e liberdade plena que outrora faziam parte do seu cotidiano; no 

entanto, a divisão dos grupos étnicos e a opressão colonialista de Portugal retiravam 

sempre sua esperança de adquirir dias melhores. 

          A violência não parou por aí, Luanda, capital de Angola, foi o maior centro de 

comércio escravo para o Brasil, foi em Luanda que a maioria desses homens, 

mulheres e crianças, foram recolhidos, escravizados, armazenados em porões de 

navios e traficados em condições as mais adversas para o outro lado do Atlântico. E 

aqueles que não foram traficados tiveram a triste realidade de trabalharem na 

condição de escravos, quando da invasão portuguesa, e possivelmente, viveram 

processos traumáticos de quebra das estruturas sociais, como: a confiscamento de 

suas terras, separação da família, falta de alimentação decente, o surgimento de 

uma nova língua e da religiosidade que lhes eram impostas.  

          Mesmo após o fim da escravidão, o povo continuou sofrendo, sobretudo na 

etapa final do longo período em que vigorou a legislação do trabalho forçado, 

elaborado pelo Ministro português Antônio Oliveira Salazar.  Os colonos portugueses 
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impunham os colonizados angolanos trabalhos árduos e também tortura com seus 

terríveis chicotes e fuzis. 

          Os angolanos educados no exterior retornam á Angola, trazem consigo  

marcas do sofrimento cometido pela violência da metrópole, e também o desejo de 

liberdade, pois conheceram bem as práticas e as técnicas usadas pelos colonos 

para explorar de forma servil o seu povo. Foi precisamente deles que nasceram os 

primeiros focos de resistência organizada, os primeiros participantes e ideólogos dos 

movimentos de libertação nacional que, embora lentamente, ajudariam a liquidar o 

colonialismo tardio português. Dessa forma, começam a organizar os primeiros 

grupos que encontra respaldo no novo primeiro partido nacionalista, orientado para a 

luta clandestina e convocando o povo à luta: o Partido da Luta Unida dos Africanos 

de Angola (PLUA), fato que ocasionou muitas mortes tanto de angolanos quanto de 

portugueses em diversos conflitos armados. 

          O problema agora não era diretamente com a metrópole, e sim com os 

colonos que fizeram suas raízes nessas terras e não queriam se desfazer daquilo 

que também sofreram para obter e acumular e não queriam retornar para Portugal e 

recomeçar uma vida de trabalho. Essa guerra interna entre colonos e colonizados 

estava declarada de forma aberta.  

          No entanto, a alegria pela grande conquista que seria o fim da guerra, durou 

muito pouco, pois, antes mesmo do início do dia da sua independência, começou 

outra guerra interna. Com o intuito de ter o poder e o direito de controlar o país os 

movimentos de libertação guerrearam entre si.  

          Os interesses entre os grupos nacionalistas de libertação foram um problema 

quase tão significativo quanto à própria luta contra o colonizador opressor. Na base 

dessas diferenças situavam-se não apenas vaidades pessoais e disputas políticas, 

mas profundas distâncias ligadas à histórica relação entre as muitas etnias 

angolanas. A consequência desse novo conflito armado fez as esperanças sumirem. 

Mais uma vez Angola nadava num mar de sangue, o povo mais uma vez traído e 

massacrado pela simples razão de ter expressado à sua vontade. Tal como a 

independência, também a democracia passou a ser vista como um grande pesadelo. 
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Mais uma vez a violência, antes consequência da invasão colonialista, agora se 

manifestava por causas internas, evidenciando que as forças da fronteira étnica 

sempre estiveram presentes. 

          Atualmente, essa violência continua de forma social, a miséria pós-colônia 

continua para a grande e expressiva camada da sociedade. Os problemas sociais 

gerados pela guerra civil em Angola deixaram marcas e muitos ainda vivem de forma 

indigna. 

          No que tange a representatividade do ritual de morte e à sua linguagem 

simbólica, no primeiro plano que foi no período da escravização, o suicídio poderia 

ser visto como uma forma de repúdio social devido à violência e o sofrimento 

cometido pela colônia portuguesa, atribuindo a esse ato a forma mais legítima de se 

chegar ao encontro de seus ancestrais, no entanto, em período pós-colônia, já 

aculturada devida a influência da igreja católica, o suicídio passa a ser pecado, mas 

a marca bantu ainda se faz presente, pois os rituais de morte agora é a principal 

forma de honrar a memória do seu ente querido, pois os seus atos em vida serão 

dignificados através dos rituais fúnebres. Esse também passa a ter o poder de 

transição para o encontro dos ancestrais e para os cristãos é a chegada triunfal no 

céu.           

          Hoje, parte dos angolanos professa uma religião sincrética, pois acredita no 

céu cristão, na intervenção de Jesus Cristo e no ritual fúnebre tradicional como 

forma de honrar em vida a memória do seu ente querido. Os rituais fúnebres 

tradicionais mostram que a religião cristã tem seu prestígio, mas a principal marca 

contra a violência, o sofrimento das agruras sociais e a liberdade, só é possível 

através da honra, da solidariedade e da festa que é manifestada com veemência no 

rito fúnebre, sendo que o ato alimenta e anima a certeza que a outra vida será 

melhor e assim ultrapassará de vez as fronteiras da liberdade. 
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ANEXOS 

 

6.1  Mapa da África 

 

Extraído do sítio http://www.webbusca.com.br/atlas/mapas/africa.gif 
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6.2 Mapa de Angola 

 

  

Extraído do sítio: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Angola_Provincias.png 
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6.3 Mapa da divisão étnica de Angola 

 

 

 

Extraído do sítio http://www.webbusca.com.br/atlas/mapas/africa.gif 
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6.4 Bandeira oficial de Angola 

 

 

 

6.5 Hino oficial de Angola 

Ó Pátria, nunca mais esqueceremos 

Os heróis do quatro de Fevereiro. 

Ó Pátria, nós saudamos os teus filhos 

Tombados pela nossa Independência. 

Honramos o passado e a nossa História, 

Construindo no Trabalho o Homem novo, 
(repetem-se ós dois últimos versos) 

Refrão 

Angola, avante! 

Revolução, pelo Poder Popular! 

Pátria Unida, Liberdade, 

Um só povo, uma só Nação! 

(repete-se o refrão) 

Levantemos nossas vozes libertadas 

Para glória dos povos africanos. 

Marchemos, combatentes angolanos, 

Solidários com os povos oprimidos. 

Orgulhosos lutaremos Pela Paz 

Com as forças progressistas do mundo. 
(repetem-se os dois últimos versos) 

Refrão 
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6.6 Música crítica reportando a invasão dos estrangeiros 

Música Angola Bwé de Caras 

Autor: Dog Murras 

Vamos fazer mais como 
É nossa Angola 

Angola dos kota bué que tem que pode 
E que tudo fazem 
Angola dos inocentes, que na calçada morrem de fome 
Angola que p´ro Angolano é rica, é boa e maravilhosa 
Angola que p´ro Angolano é só desgraça ou vir da caixa 
Angola tu banga kiebe, casas de praia, carros de luxo 
Angola sukula zuata, estradas é buraco e casas sem tecto 
Angola que tem de tudo, que estende à mão e ajuda os outros 
Angola que não tem nada, está desgraçada e bwé rebentada 
Boa Angola p´ro chinês, boa Angola p´ro português, boa Angola p´ro libanês 
hum…hum.hum p´ro Angolano 
Boa Angola p´ro senegalês, boa Angola p´ro inglês, boa Angola p´ro francês 
humc..humc p´ro Angolano 
Refrão 

É minha Angola 
É tua Angola 
É minha Angola 
É nossa Angola (bis) 

Angola do petróleo, do diamante e muita madeira 
Angola do paludismo, febre tifóide e muita diarreia 
Angola dos talé bosses comem sozinho e muita ambição 
Angola que é da gasosa, corrupção tapa visão 
Angola dos herdeiros que não fazem nada e tem bwé de massa 
Angola do kota honesto, que bumba bwé e não vê nada 
Angola das fezadas, bwé de emprego para as mesmais pessoas 
Angola da frustração, é só beber, roubar e matar 
Boa Angola p´ro americano, boa Angola p´ro indiano, boa Angola p´ro maliano 
humcu..humcu p´ro Angolano 

Boa Angola p´ro brasileiro, boa Angola p´ro nigeriano, boa Angola p´ro marroquino 
Humcu…humcu pro Angolano 

Éh kalingindó, kalingindó xuta! 
É na baliza é na baliza ui vasilou golo! 
Kalingindó, kalingindó xuta! 
É na baliza é na baliza ui vasilou golo! 

Angola do crescimento, do investimento é só sucesso 
Angola que está no gesso, sem água e luz, só retrocesso 
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Angola dos arrogantes, narizes em cima tipo não caga 
Angola cheio de poeira, bwé de lixeira até dá vergonha 
Angola dos condomínios, engarrafamentos e dores de cabeça 
Angola que quando chove não há chefe que marca presença 
Angola do bajulador engraxador e sorriso podre 
Angola dos aeroportos, revista o mano revista o pobre 

Refrão 

É minha Angola 
É tua Angola 
É minha Angola 
É nossa Angola 
É minha Angola 
É tua Angola 
É minha Angola 
É nossa Angola 

Kalingindó, kalingindó 
Xuta! 
É na baliza é na baliza ui vasilou 
Golo! 
Kalingindó, kalingindó, kalingindó 
Xuta! 
É na baliza, é na baliza wi vasilo golo! 
Angola dos anseios do crescimento de uma nação 
Angola do bloqueio do impedimento da geração 
Angola dos corajosos, dos empreendedores e mente aberta 
Angola dos invejosos, detractores visão limitada 
Angola das revistas, muitos sorrisos, lindos cenários 
Angola ecos e factos, muitos choros tudo ao contrário 
Angola do rico é rico, muito conceito com preconceito 
Angola do pobre é pobre, que nasce pobre e morre pobre 

Refrão 

É minha Angola 
É tua Angola 
É minha Angola 
É nossa Angola 
É minha Angola 
É tua Angola 
É minha Angola 
É nossa Angola (bis) 
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6.7  Música Umbundu cantada no ritual fúnebre evangélico. 

1- Uteke una vocumbo 
            Muosi mua kala owelema. 
            Omo Yesu a lombela 
            Ongusu lelembeleko. 
 

2- Uteke waco wesumuo 
Yesu wa kala lika lia e. 
Ondembeleki ya piãla 
Ka kuete u u kuatisa. 
 

3- Uteke waco wupongo 
Yesu wa italua asangu. 
Puãi ndaño omanu vo limbua 
Haimo Suku wo kolisa. 
 

4- Uteke waco Onjovoli 
Wa yula usumba lohele. 
Longusu Suku wo muisa 
Wa votokela okufa.  
 
 
Tradução em Português 
 

1- É noite. Em Getsemani 
Encobre tudo a escuridão. 
É noite alta, mas ali 
Está Jesus na solidão. 
 

2- É noite. Triste e só Jesus 
No horto luta com terror, 
Abandonado pelos seus, 
Sofrendo indizível dor. 
 

3- É noite. Quem descreverá 
A angústia? As gotas do suor 
De sangue são. Não haverá 
Com Ele algum Consolador? 
 

4- É noite. Mas do alto céu 
O forte arcanjo acudiu. 
Mas alma alguma percebeu 
A voz celeste que Ele ouviu.  
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6.8  Música Kimbundu cantada no ritual fúnebre evangélico. 

1- A Cime, a Suku, levumbo hu komoha; 
Oluali luosi lua lulikiwa love. 
Ndete owiñi; njeve ocileñi; 
Unu wove u moleha kuoha. 
 
Lutina bu sivaya, ove O Kola; 
Ove o Kola: Ove o kola. 
Lutina bu sivaya, ove o Kola; 
Ove o Kola! Ove o kola! 

 
2- Ovisenge vi komohisa ca lua; 

Njevite olonjila vi kasi loku imba. 
Volomunda unene wove wa lua, 
Locileñi covava ovolundui. 
 

3- Sokolola Suku wa eca Omolaye 
Oco a fila okufa kua tila. 
Wa tambula uvi wange lesanju, 
Wa njupa akandu ange eci a fila. 
 

4- Kristu iya lonjuvungo yocili 
Ñekamavo levumbo liocili; 
Ngenda laye lesanju eli ka pui, 
Si sapula ku Suku O Kola. 
 
Tradução em Português 
 

1- Firme nas promessas do meu Salvador, 
Confiando sempre no seu grande amor, 
Cantarei alegremente o Seu louvor, 
Firme nas promessas de Jesus. 
 
Firme...Firme... 
Firme nas promessas de Jesus, o Cristo, 
Firme...Firme... 
Sim firme nas promessas do Senhor. 

 
2- Firme nas promessas, hei-de resistir 

Ás maiores provações que possam vir; 
Quero resolutamente prosseguir 
Firme nas promessas de Jesus. 
 

3- Firme no valor do sangue carmesim, 
Firme na palavra que Deus é por mim; 
Bem seguro Nele Até da vida o fim:  
Firme nas promessas de Jesus. 



219 
 

 
 
 

4- Firme nas promessas-no celeste lar 
Em maior medida espero desfrutar, 
No porvir eterno, graça sungular, 
Firme nas promessas de Jesus. 
 
 

6.9  Música Nganguela cantada no ritual fúnebre. 

           Waya mwilu wa katunga 
Waya mwilu wa katunga, 
Waya mwilwe wa katunga, 
Waya mwilwe wa katunga, 
Likele Kavuvi ewa! 
Likele Kavuvi, 
Mbumba ya Nyama, 
Waya mwilwe wa katunga. 
 
Waya mwilwe na lupandu, 
Vanai mwilwe na zingoma, 
Vanai mwilu na vihula, 
Likele Kavuvi! 
Ô ô; 
Likele Kavuvi, 
Mbumba ya Nyama, 
Waya mwilwe wa katunga. 
 
Nekuta na kamuvweya, 
Mpande na kakulakasi, 
Ó wakavonga yawe, 
Waya mwilu wa katunga, 
Likele Kavuvi! 
Liyawe. 
Likele Kavuvi! 
Mbumba ya Nyama, 
Waya mwilu wa katunga. 
 
Vwo vutke vwo vusike vwo vwimbe vwo vulileke! 
Ô wa katunga Liyawe. 
Tunazumbu nwene ngongo, 
Wa kakuhu na lisumbi, 
Ô wa Katunga likele, 
Kavuvi liyawe, 
Likele Kavuvi, 
Mbumba ya Nyama. 
Waya mwilu wa katunga. 
 
Tala kuye kunavenge kwindya litangwa na ngonde, 
Ó wa katunga liyawe; 
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Waya mwilu wa katunga likele Kavuvi! 
Ó ó. 
Likele kavuvi, 
Mbumba ya Nyama, 
Ó waya mwilu wa katunga. 
 
Tunasuvile Tyipembo, 
Tya Kavuto na Kambinda, 
Mwene Tyikwikwi, 
Tya Tyivunda na Linyunga, 
Ó wa katunga ngoma, 
Waya mwilu wa katunga, 
Likele Kavuvi! 
Ó ó. 
Likele Kavuvi, 
Mbumba ya nyama 
Waya mwilu wa katunga. 
 
Tradução em Português 
 
Cântico do óbito 
Ele foi para o céu habitar, 
Foi para céu habitar eternamente, 
Foi para o céu para lá ficar, 
Esteja tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama foi para o céu habitar. 
 
Foi para o céu com agradecimento, 
Foram para o céu com batuques, 
Foram para o céu tocando cabaças, 
Fique tranquilo, Kavuvi, ó, ó, ó! 
Fique tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama  
Foi para o céu habitar eternamente. 
 
A quem está farto aumenta-se-lhe mais, 
Mpande e Kakulakasi, ó, ó,, foi para sempre, 
Foi para o céu habitar, fica tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama foi para o céu habitar. 
Simultaneamente moendo e peneirando, ó, ó! 
Simultanemanente cantando  e chorando, ó, ó! Foi habitar. 
Evocamos o Soba Ngongo da Kakuhu e Visundyu. 
 
Ó, ó, foi habitar. 
Fique tranquilo, Kavuvi, ó, ó, ó! 
Fique tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama foi para o céu habitar. 
Olha para lá que está a clarear, 
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Sinaliza a vinda do sol e da lua, 
Ó, ó foi para habitar, 
Foi para o céu, fique tranquilo, Kavuvi, 
Fique tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama foi para o céu habitar. 
 
Tínhamo-nos esquecido do Tyipembo, 
Filho de Kavuto e Kabinda, 
Do Tyikwikwi de Tyivunda e Linyunga: 
Ó, ó foi para habitar, 
Foi para o céu, fique tranquilo, Kavuvi, 
Fique tranquilo, Kavuvi, 
Que Mbumba da Nyama foi para o céu habitar. 
  

 

6.10 Palavra kimbundu tatuado no braço de uma jovem. 

 

 

O significado dessa palavra é limparam-se as lágrimas. 
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6.11 Divulgação de óbito pelo Jornal de Angola. 

 

 


