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Este artigo analisa as representac;:6es poHticas da cultura colonial dos brancos de
Angola. Uma cultura colonial que visava a sua superac;:ao. pela construirao de uma
cultura nacional especificamente angolana que atribuisse aos brancos um papel dinamico na edificac;:iio do Estado Nac;:iio em Angola. No entanto, niio podemos falar na
existencia de uma cultura colonial compacta e homogenea, na medida em que a
produirao cultural dos colonos brancos no dominio politico conheceu fases distintas
que reflectiram a fragmentac;:fo politica no
e apresentou uma pluralidade de
seio da pr6pria comunidade branca. Factores economicos, sociais, ideol6gicos ou
simplesmente geracionais influiram no processo de elaborac;:fo dessa cultura colonial
e, sobretudo, nas suas
politicas relativas a comunidade branca e ao
todo nacional angolano. Cultura, representac;:6es e identidades polfricas dos colonos
brancos estiveram assim intimamente interrelacionadas no quadro do colonialismo
portugues em Angola, quer na fase republicana, quer no perfodo salazarista. A decada
de 1940 foi alias um momento de charneira ao nfvel das identidades dos brancos,
tanto em termos
como em termos politicos. 0 centralismo, o autoritarismo
e a repressfo politica da ditadura colonial jogaram aqui um papel crucial na transformac;:iio das identidades politicas dos brancos no sentido nacionalista e independentista. Transformac;:ao essa que se reflectiu na cultura colonial angolana, sobretudo
na literatura e nas representac;:6es politicas da "Nac;:fo" por essa elaboradas. De facto, enquanto num primeiro momento os colonos construiram uma identidade baseada na exaltac;:iio do valor intrinseco da colonizac;:iio branca, num segundo momento
as novas gerac;:6es de brancos nascidos na col6nia participaram activamente na elaborac;:iio da ideia de angolanidade, a qual envolvia politicamente todos os segmentos
da populac;:iio angolana, inclusive a maioria negra indigena 1 • Mas vejamos em detalhe
como se deu este processo.
Durante a I a Republica, os principais agentes da cultura colonial dos colonos
brancos foram certos jornalistas, publicistas e memorialistas que se tinham
estabelecido permanentemente nas principais cidades angolanas: Luanda,
Moiramedes, Lobito, Huambo, Bie, Lubango. Tratava-se de uma pequena elite intelectual, mas num certo sentido tambem econ6mica porque muitos dos seus ele.riientos
eram comerciantes, pequenos "industriais" ou funcionarios da administrac;:ao colonial.
Quase todos tinham ligac;:6es politicas aos gremios mac;:6nicos constituidos pelos colonos brancos, nomeadamente ao Gremio Portugues (Luanda), ao Gremio Lusitania
(Benguela) e ao Gremio Patria Nova (Bie) 2 • Em termos politicos, essa pequena elite
defendeu a ideia de que os colonos eram os principais construtores da col6nia e os
"verdadeiros homens de Angola' e, por isso, OS unicos que tinham 0 direito a governar
Angola 3• Isto mesmo nos e confirmado pela leitura da imprensa colonial, que foi o
principal instrumento de divulgairiio cultural e de consciencializac;:iio politica usado
pela elite branca. Salientamos pelo seu peso politico o ]ornal de Benguefa, fundado

1
Sohre esre assunto veja-se: PIMENTA, Fernando Tavares
Os Brancos e o Nacionalismo.
Florence: PhD Thesis European University Institute, 2007.
2 LOPO, Julio de Castro - ]omalismo de Angola. Subs!dios para a ma historia. Luanda: CITA, 1964,
p. 55. PIMENTA, Fernando Tavares - ob. cit., p. 68-69
3 Joma! de Benguela, Ano VIII, n. 0 7, de 14 de Fevereiro de 1919, p. I.
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na cidade com o mesmo nome em 1912, por Manuel de Mesquita. Man~el de
Mesquita foi tambem Presidente da Camara Municipal de Benguela, logo a seguir a
proclamas;ao da Republica Portuguesa, e o principal animador do Centro Republicano de Benguela (1910-1913). Manuel de Mesquita foi ainda Presidente do Gremio
Lusitclnia e exerceu uma notivel influencia politica na direcs;ao da Associas;ao Comercial de Benguela4 . Neste contexto, uma anilise atenta do Jornal de Benguela revela
que os colonos procuraram dar de si mesmos a ideia de esfors;o, de bravura e de valor,
no sentido .em que se assumiram como os desbravadores dos infinitos sert6es africanos
e os civilizadores das populas;6es indigenas. A imprensa foi pois o instrumento pelo
qual os colonos construfram - para "consumo" interno e externo - uma gesta da "obra
admiravel da colonizas;ao", adjectivando-se a si mesmos com atributos muito pouco
parcimoniosos:
Esfon;ados, valorosos, dignos e honestos, os colonos, simplesmente a falange admiravel que por aqui moireja ... s.
Paralelamente, a leitura da imprensa colonial revela que os colonos foram gradualmente adquirindo a consciencia de formarem uma unidade social e politica diferente da portuguesa. A pouco e pouco, os colonos passaram a identificar-se politicamente nao como meros expatriados portugueses em Africa, mas como membros
dum "povo" - o "Povo de Angola" 6 . Os colonos consideravam Angola a sua "terra
comum", a sua nova casa em Africa7 • Esta ligas;ao terra angolana foi-se consolidando a medida que mais brancos se foram estabelecendo de forma permanente na
colonia, deixando de ser uma populas;ao flutuante para formar uma comunidade
radicada no territ6rio 8 . Porem, a imprensa evidencia tambem que os colonos brancos
estavam integrados no espas;o fisico angolano, mas nao no ambiente social africano.
Ou melhor, os colonos brancos representavam-se politicamente como parte integrante
duma paisagem social angolana que nao era necessariamente africana, ou pelo menos
so africana. Isto ~' a sua identificas;ao politica com Angola nfo correspondia verdadeiramente a assuns;ao de uma africanidade, pelo menos no sentido de negra e tal
como ela e entendida no mundo pas-colonial, mas antes a uma forma de euro-africanidade. Uma euro-africanidade que reals;ava a superioridade da cultura europeia
transplantada para a colonia e que colocava em segundo plano as caracteristicas culturais propriamente africanas de Angola, ainda que nfo as negasse por completo. E
pois neste contexto que devemos emender o projecto politico autonomista e, em
parte, ate nacionalista dos brancos de Angola9 .

a

4 ]ornal de Benguela, Ano II, n. 0 16, de 16 de Abril de 1913, p. 5. DELGADO, Ralph -Afamosa e
historica Benguela. Lisboa: Ed. do Governo do Distrito, 1940, p. 329-340.
5 ]ornal de Benguela, Ano XV, n. 0 17, de 23 de Abril de 1926, p. 1-2.
6 ]ornal de Benguela, Ano VIII, n. 0 17, de 25 de Abril de 1919, p. 1.
7 ]ornal de Benguela, Ano XIII, n. 0 33, de 15 de Agosto de 1924, p. 2.
8 Jornal de Benguela, Ano VIII, n. 0 32, de 8 de Agosto de 1919, p. I.
9 Sohre a passagem do protesto autonomista branco ao nacionalismo euro-africano veja-se: PIMENTA,
Fernando Tavares - Brancos de Angola. Atttonomismo e Nacionalismo, 1900-1961. Coimbra: Minerva, 2005.
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Na realidade, a ideia de construir uma nova nacionalidade em terras angolanas
estava profundamente enraizada no espirito dos colonos brancos. Alias, no cerne das
politicas de povoamento branco do interior da col6nia havia o objectivo de lans;ar
as bases para a construs;ao duma nova patria nos planaltos de Angola. Esta nova patria
era entendida como uma especie de Nova Europa 10 , mais precisamente como uma
"Nova Lusitania" 11 . Para os colonos, essa "nova patria" teria o seu "lugar" no quadro
duma ampla "Confederas;ao Luso-Brasileira'', constituida por Portugal, Brasil e as
col6nias portuguesas de Africa 12 • Uma especie de Commonwealth lusitana. Assim,
OS colonos perspectivavam para Angola uma evolus;ao analoga a da Africa do Sul.
lsto e, a formas;ao de um Estado de matriz europeia, governado pelos colonos brancos, mas ligado a mae patria por las;os politicos de tipo federal. Era precisamente
esta ideia que estava na base do projecto de autonomia colonial proposto pelo jornalista Jose de Macedo em 1910 13 . Um projecto que tambem foi defendido por
varios partidos politicos formados por brancos na decada de 1920, nomeadamente
o Partido Pr6-Angola 14.
No entanto, o projecto politico dos brancos angolanos foi liminarmente rejeitado
e duramente reprimido pela ditadura colonial de Salazar. Repressfo que ocasionou
momentos de grande tensao politica e militar entre o governo metropolitano e os
colonos, entre os quais salientamos a revolta de Luanda de 20 de Mars;o de 1930 e
o movimento conspirativo que "resultou" na prisao e deportas;ao para Portugal do
Vigario Geral de Angola, Monsenhor Alves da Cunha, em 1941 15. Mas, em vez de
eliminar, a repressao colonial provocou - por reacs;ao - uma radicalizas;ao do protesto politico dos brancos no sentido nacionalista e independentista. Uma transformas;ao ja visivel nos objectivos politicos expressos pela Organizas;ao Socialista de
Angola (OSA) em 1940 e, sobretudo, pela Freme de Unidade Angolana (FUA) em
1961. Destacamos a modificas;ao da visfo do chamado "problema indigena'' no programa politico de ambos os movimentos nacionalistas, que eram formados
maioritariamente por brancos e mestis;os, filhos de colonos. De facto, enquanto na
I.a Republica os colonos brancos viam os indigenas numa perspectiva quase s6
econ6mica, como mao de obra barata, a OSA e a FUA defendiam explicitamente a
"elevas;ao politica das massas africanas". lsto significa que pelo menos alguns sectores
nacionalistas euro-africanos aceitavam a incorporas;ao politica nfo s6 das elites mestis;a
e negra assimilada, mas de toda a populas;ao negra indigena 16 .

IO Sabre o conceito de "Nova Europa" veja-se CROSBY, Alfred \Y/. - Ecological Imperialism. The Biological
Expansion of Europe, 900-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
II Jornal de Benguela, Ano XI, n. 0 5, de 3 de Fevereiro de 1922, p. I. FERREIRA, Vicente - "A Nova
Lusitania - Angola". Separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n. 0 7 e 8, Julho/Agosto de
1948.
Il Jornal de Benguela, Ano VIII, n. 0 9, de 28 de Fevereiro de 1919, p. 4.
I3 MACEDO, Jose de -Autonomia de Angola. Lisboa: Edi~o do Autor, 1910, p. 83.
I 4 CASTRO, J. Veloso de - "Anotac;:6es". In: PINTO, JUlio Ferreira -Angola. Notas e comentdrios de
um colono. Lisboa: J. Rodrigues, 1926, p. 522-523.
IS PIMENTA, Fernando Tavares - ob. cit., p. 144-168.
I 6 AN/TT, Arquivo PIDE/DGS, Freme de Unidade Angolana (FUA), Processo 515-Sr/61, 3059. ANGOLANA, Freme de Unidade -A Popularao de Angola. Benguela: FUA, Abril de 1961. DASKALOS, Socrates
- Um testemunho para a Historia de Angola. Do huambo ao huambo. Lisboa: Vega, 2000, p. 46-47 e 86.
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Contudo, neste artigo, a questao que nos interessa aprofundar e a da transformas;ao das identidades e do projecto politico dos brancos ao nivel das representas;6es
poli'.ticas da cultura colonial de Angola. Por isso, vamos analisar a acs;ao de tres instituis;6es, com objectivos a primeira vista culturais - mas de fundo daramente politico - , que tiveram um papel central no processo de constrrn;iio de uma identidade
nacional angolana atraves da literatura: a Casa dos Estudantes do Imperio (CEI), a
Associas;ao dos Naturais de Angola (ANANGOLA) ea Sociedade Cultural de Angola
(SCA). De facto, na decada e meia posterior ao fim da 2.a Guerra Mundial, as novas
geras;6es de brancos angolanos tomaram parte no processo polltico-lited.rio de construs;ao duma identidade nacional especifi.camente angolana. Em termos econ6micos
e sociais, esses jovens faziam parte dos estratos medios urbanos e todos, ou quase
todos, frequentaram o ensino secundario nos liceus Diogo Cao, no Lubango (Sa da
Bandeira), e Salvador Correia, em Luanda, que eram OS unicos que ministravam 0
cido completo, ou senao nos liceus da metr6pole, para onde alguns iam ainda crian<_;:as a fim de terem uma educa<_;:ao mais cuidada. Em termos politicos, esses jovens
brancos tinham tido a sua primeira sociabilizac;ao politica no seio do pr6prio ambiente
familiar, geralmente caracterizado por uma forte oposic;ao a ditadura e por uma adesao
aos prindpios democniticos e autonomistas da I.a Republica. As literaturas portuguesa, brasileira e estrangeira de pendor realista e neo-realista tambem influenciaram
a sua forma<_;:fo polfrica 17 . A Casa dos Estudantes do Imperio, a Associa<;fo dos Naturais de Angola e a Sociedade Cultural de Angola serviram de espa<;:os de consciencializas;ao politica desses jovens, dando-lhes os instrumentos para construirem uma
autentica identidade nacional. Vejamos entfo de forma detalhada a ac<_;:fo de cada
uma dessas institui<_;:6es.
Fundada em 1944, a Casa dos Estudantes do Imperio (1944-1965) foi uma
"'l'"o''-A ...
~ academica de estudantes coloniais na metr6pole que desempenhou importantes fun<_;:6es sociais, culturais e de forma<_;:ao dvica e ideol6gica dos estudantes
provenientes de todo o Imperio Colonial Portugues. Embora com sede em Lisboa, a
CEI tinha delega<_;:6es em Coimbra (1945-1965) e no Porto, que na pratica tinham
um funcionamento aut6nomo 18 • Na sua origem esteve a Casa dos Estudantes de
Angola
fundada em 1 de Dezembro de 1943, em Lisboa, por algumas dezenas de estudantes dos liceus e das Universidades de Lisboa, de Coimbra e do Porto.
Entre os seus fundadores estiveram alguns individuos que anteriormente tinham
pertencido a Organizas;fo Socialista de Angola, em especial OS irmaos Socrates e
Alexandre Diskalos 19 . Na sequencia da sua cria<_;:fo surgiram as Casas dos Estudantes
da India e de Caho Verde, que funcionaram na dependencia da CEA, hem como a
Casa dos Estudantes de Mo<_;:ambique, que tinha um funcionamento independente,
possivelmente em torno de um nudeo de estudantes de Louren<_;:o Marques em
Coimbra20 • 0 Estado Novo, interessado em controlar o movimento associativo dos
u • ...., ....

CARVALHO, America de -Angola. Anos de Espermu;a. Coimbra: Minerva, 2001, p. 25-27.
ACEI lvfensagem. Cinquentendrio da fimdarli.o da Casa dos Estudantes do lmperio, 1944-1994. Lisboa: ACEI, 1997, p. 23-25.
19 AN/TT, Fundo Casa dos Estudantes do lmperio
Ficheiro de Lisboa; DASKALOS, Socrates - A Casa
dos Estudantes do lmphio. Ftmdardo e primeiros anos de vida.
Camara Municipal de Lisboa, 1993, p. 6-7.
20 ANTT, Fundo Casa dos Estudantes do Imperio de Coimbra.
17
18
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estudantes coloniais, promoveu entao a unificac;ao das varias instituic;6es de apoio
aos jovens coloniais numa (mica instituic;ao imperial, a Casa dos Estudantes do
Imperio. A fundac;ao da Casa dos Estudantes do Imperio foi por isso apadrinhada
pelo pr6prio Ministro das Col6nias, Marcelo Caetano 21 •
No entanto, apesar das aspirac;6es de controlo por parte do Estado Novo, a Casa
dos Estudantes do Imperio cedo se mostrou contraria a tutela politica do regime
salazarista. De facto, a CEI teve um papel muito significativo no processo de
consciencializac;ao politica das elites das col6nias portuguesas, nomeadamente de
Angola. A formac;ao politica dessas elites foi desde logo influenciada pelas estreitas
relac;6es politicas da CEI com o Partido Comunista Portugues e com o Movimento
de Unidade Democratica (MUD), em especial com a sua secc;ao juvenil (MUD
Juvenil). Alias, muitos dos estudantes coloniais participaram activamente na oposic;ao
politica ao Estado Novo 22 . Numerosos foram pois OS estudantes angolanos brancos
que se salientaram na politica, nas artes e nas letras. Destacamos os casos de Socrates
Daskalos, dirigente da Organizac;fo Socialista de Angola e da Freme de Unidade
Angolana, Antero de Abreu e Urbano Fresta, jovens dinamizadores da Delegac;ao de
Coimbra da CEI e futuros membros dos Movimentos Democraticos em Angola, os
irmaos David e Jose Bernardino, militantes do MUD Juvenil e do PCP, os escritores
Alexandre Daskalos e Alda Lara, os literatos Carlos Ervedosa, Fernando Mourao,
Fernando Costa Andrade, etc. 23.
De grande significado cultural e politico foi a publicac;ao pela sede de um
boletim literario intitulado Mensagem (1947-1964) 24 . Este boletim procedeu a
consciencializac;ao politica dos jovens coloniais, ao mesmo tempo que desenvolveu
uma intensa actividade cultural, mormente literaria. Em Lisboa publicaram-se tambem varias antologias de poesia da autoria de jovens escritores africanos (brancos,
mestic;os e negros). A Delegac;ao de Coimbra acompanhou o passo de Lisboa, publicando um jornal de parede e dois boletins literarios de mais breve durac;ao,
designados respectivamente de Momento e de Meridiano. 0 Meridiano foi publicado pelo menos durante oito anos, mas poucos sao os numeros conhecidos que
sobreviveram ate ao presente25 . Para alem disso, os estudantes coloniais de Coimbra
colaboraram em diversas actividades literarias da regiao, em especial no Novo Cancioneiro e no jornal Via Latina, da Associac;ao Acadernica de Coimbra, entre
outros 26 . A Casa dos Estudantes do Imperio desempenhou portanto um papel muito
significativo no processo de formac;ao das literaturas das col6nias portuguesas, em
especial de Angola.

21 ACEI - ob. cit., p. 23-24. FARIA, Antonio - A Casa do Estudantes do Impirio - Itinerdrio historico.
Lisboa: Camara Municipal de Lisboa, 1993.
22 VILAQ\, Alberro - 0 MUD ]uvenil em Coimbra. Histdria e Estorias. Pono: Campo das Letras, 1998, p. 61.
2 3 ROCHA, Edmundo - "A Casa dos Esrudantes do Imperio nos anos de fogo". In: ACEI - Mensagem. Cinquentendrio da fimdariio da Casa dos Estudantes do Impirio, 1944-1994. Lisboa: ACEI, 1997,
p. 104. PIMENTA, Fernando Tavares - ob. cit., p. 195-197.
24 ACEI - ob. cit., p. 41-62.
2 5 Os poucos exemplares originais conhecidos encontram-se no Esp6lio do Dr. Alberto Vilai;:a, que
amavelmente nos forneceu as respectivas fotoc6pias.
26 RIBEIRO, Maria Aparecida - "O momento coimbrfo nas literaturas de Angola e Moi;:ambique". In:
Actas do Congresso de Historia da Universidade, vol. III. Coimbra: 1991.
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Relativamente a composis;ao racial da CEI, os brancos estavam em maioria, pelo menos
no que diz respeito as secs;6es de Angola e de Mos;ambique, sendo diferentes os casos de
Caho Verde e de Goa27 . Mas a relativa ausencia de discriminas;ao e de racismo denuo
da Casa dos Estudantes do Imperio permitiu uma aproximas;ao - e mesmo colaboras;ao
ao nivel da vida associativa - de jovens brancos, mestis;os, negros, indianos e chineses,
provenientes de todas as col6nias portuguesas28 . Isto nao significa que houvesse uma total
integras;ao politica enrre os virios segmentos que formavam o universo associativo da CEI.
Alias, nfo deixa de ser significativo o facto de _uma parte dos estudantes negros e mestis;os presentes na metr6pole terem sentido a necessidade de criar uma instituis;ao pr6pria,
a margem da CEI, que se materializou na formas;ao dum Cenrro de Estudos Africanos
em Lisboa em 195429 . Posteriormente, alguns desses jovens mestis;os e negros formaram
o Movimento Anticolonial (MAC), que se colocou num plano politico de oposis:io frontal
ao regime colonial portugues. Do MAC sairam alguns dos fundadores e dos dirigentes
de certos movimentos nacionalistas das col6nias portuguesas (MPLA, PAIGC,
FRELIMO), nomeadamente Agostinho Neto, Mario Pinto de Andrade, Lucio Lara, Gentil
Viana, Amilcar Cabral, Marcelino dos Santos3°.
Por outro lado, as estreitas relas;6es com os meios politicos de oposis;ao a ditadura
valeram a Casa dos Estudantes do Imperio a apertada vigilancia e a repressao policial
do Estado Novo. Na decada de 1950, a CEI teve de suportar as comiss6es administrativas impostas pelo governo e a Delegas;ao de Coimbra enfrentou mesmo uma
tentativa de fecho em 1959, mas a comunidade estudantil colonial, com o apoio da
Academia de Coimbra, conseguiu resistir a intromissao do regime. Contudo, as fugas
para o estrangeiro de muitos esrudantes coloniais em 1961/1962, a forte repressfo
politica que se seguiu a Crise Academica de 1962 e a concorrencia da Procuradoria
dos Estudantes Ultramarinos (PEU) 31 , organismo criado pelo governo para desviar
os novos estudantes coloniais da CEI, acabaram por enfraquecer a Casa dos Estudantes do Imperio. Os pr6prios estudantes nacionalistas que permaneceram na
metr6pole acabaram por desenvolver as suas actividades noutros espas;os, menos
conotados com o nacionalismo e por isso menos vigiados pela PIDE. Em Coimbra,
destacaram-se, por exemplo, as Republicas Kimbo dos Sobas e Milyonarios, cujos
membros ajudaram na preparas;ao da fuga de Daniel Chipenda. 0 "golpe de miseric6rdia" foi dado em Setembro de 1965, quando a PIDE encerrou deflnitivamente a
Casa dos Estudantes do Imperio em Lisboa e em Coimbra32 .

27

AN/TT, Fundo Casa dos Estudantes do Imperio - Ficheiros de Lisboa, de Coimbra e do Porto.
ACEI - ob. cit., p. 23-30. Para um retracro literario do ambiente associativo na CEI veja-se:
PEPETELA-A gerardo da Utopia. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
29 ANDRADE, Mario Pinto de; MESSIANT, Christine - "Sur la premiere generation du MPLA: 1948-1960. Mario de Andrade, entretiens avec Christine Messiant {1982)". In: Dynamiques religieuses en
Lusophonie contemporaine. Lusotopie, 1999, p. 185-221.
30 MATEUS, Dalila Cabrita - A luta pela independhzcia: a Jormardo das elites fimdadoras da FRELilvJO,
MPLA e PAIGC. Mem Martins: Inquerito, 1999, p. 65-114.
3! A PEU foi fundada em 1961 e manteve-se activa pelo menos ate 1976. Arquivo Hist6rico Ultramarino, Fundo Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, Processos Individuais {Caixas). CUNHA, J. M. da
Silva - Portugal hd-de continuar. Lisboa: AGU, 1963.
3 2 ]ornal de Benguela, n. 0 4098, de 9 de Serembro de 1965, p. 2. Veja-se tambem: AN/TT, Arquivo
PIDE/DGS, Casa dos Estudantes do Impfaio, Processo 3529/62, 3352.
28
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No entretanto, em Angola varios grupos de jovens intelectuais promoviam a criac;ao duma literatura nacional angolana. Na realidade, a literatura angolana comec;ou
a tomar formas mais definidas a partir de 1948, grac;as ao esforc;o colectivo de um
grupo de jovens escritores brancos, mestic;os e negros, denominado "Movimento dos
Novos Intelectuais de Angola'', cujo lema era "Vamos descobrir Angola!" 33 . 0 projecto
politico deste grupo consistia na edificac;ao duma cultura e identidade angolana
unificada, capaz de ultrapassar as divis6es raciais, etnicas, sociais e politicas da populac;ao de Angola e de a mobilizar para um fim comum, ode construir o Estado-Nac;ao
Angolano. Assim, brancos naturais de Angola, mestic;os, filhos de colonos, e alguns
negros assimilados transpuseram as distincias produzidas pelas diferenc;as da cor para
trabalharem em conjunto em prol da unidade nacional e da independencia de Angola.
Um trabalho por enquanto eminentemente intelectual e literario. Como tal, a literatura produzida por estes jovens misturava elementos africanos tradicionais, nativistas
e europeus, bem como influencias do neo-realismo portugues e brasileiro e da
negritude de Senghor, numa si'.ntese cultural angolana. Foi assim que surgiu a ideia
de angolanidade, que exprimia essa emergente identidade nacional angolana e que
recusava a ideia "imperial" duma "portugalidade" estendida a Angola34 . Tratava-se
de uma ideia eminentemente telurica, emergida na literatura angolana nas decadas
de 1940 e 1950 e criada como instrumento politico de oposic;ao ao colonialismo
portugues. Refira-se que a ideia da angolanidade exprimia nao so uma identificac;ao
com a terra e com o espas;o fi'.sico angolano, mas tambem a vontade de integras;ao
social, cultural e poli'.tica de todos os componentes demograficos de Angola35.
Estes jovens intelectuais encontraram nas revistas das principais associac;6es culturais angolanas os instrumentos adequados para difundir essa literatura nacional e assim
criar uma consciencia cultural do todo angolano, uma especie de identidade nacional,
que antes de mais havia de ser cultural e literaria. Tratavam-se das revistas Mensagem, da Associac;ao dos Naturais de Angola (ANANGOLA), e Cultura, da Sociedade
Cultural de Angola (SCA). Mensagem "lanc;ou", por assim dizer, os poetas Viriato da
Cruz (mestic;o), Agostinho Neto (negro) e Antonio Jacinto (branco) 36 . De facto, cada
um dos poetas angolanos representou, a seu modo, o drama das relac;6es coloniais e
as suas implicac;6es no campo racial. A este respeito, Antonio Jacinto escreveu:
0 meu poema sou eu-branco I montado em mim-preto I a cavalgar pela vida37.

33 OLIVEIRA, Mario Antonio Fernandes de - Reier Africa. Coimbra: Instituto de Antropologia da
Universidade de Coimbra, 1990, p. 371-384. ERVEDOSA, Carlos - Roteiro de literatura angolana. Lisboa:
Sociedade de Escritores de Angola, 1979.
34 MARGARIDO, Alfredo - Estudos sobre literaturas das 1zarties africanas de lingua portuguesa. Lisboa:
A Regra do Jogo, 1980, p. 251-255, 331-346 e 367-374.; LARANJEIRA, Pires - "Angolanidade". In:
COELHO, Jacinto Prado - Dicionhio de literatura portuguesa brasileira galega africana Estilistica Literdria.
Actualizarao (1. 0 volume). Lisboa: Figueirinhas, 2002, p. 83.
3 5 PIMENTA, Fernando Tavares - Angola no percurso de um nacionalista. Conversas com Adolfo Maria.
Porco: Afrontamento, 2006, p. 52-54.
36 ANDRADE, Mario Pinto de; TENREIRO, Francisco - Cademo de Poesia Negra de Expressao Portttguesa. Lisboa: 1953. LARANJEIRA, Pires -A negritude africana de lingua portuguesa. Porto: Afrontamento,
1995, p. 93-170.
37 No poema "Ji quer e ja sabe", transcrito em MARGARIDO, Alfredo - ob. cit., p. 60.
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A Associac;ao dos Naturais de Angola e a Sociedade Cultural de Angola foram
portanto fundamentais em todo este processo literario e politico, pois eram espac;os
de consciencializayfo polftica nacionalista dos jovens angolanos, OS unicos possfveis
numa sociedade severamente reprimida pelo poder colonial. Relativamente a Associac;ao dos Naturais de Angola, esta era a herdeira directa do Gremio Africano, fundado
durante a I.a Republica e que tinha mudado de nome para Centro Africano em 1937
e depois para ANANGOLA em 1947 38 • Em termos sociologicos, a ANANGOLA era:
constituida por uma maioria de mestic;os e de negros, sobretudo nativos, mas tambem por um m1mero substancial de brancos naturais de Angola. De grande relevo
foi - como ja referimos a publicac;ao da revista JV!ensagern, orgao da ANANGOLA,
que lanc;ou as bases politico-literarias da identidade nacional angolana, mas cuja
publicac;ao o regime colonial proibiu em 1951. Alias, vigiada de perto pela policia
polltica, a ANANGOLA viu alguns dos seus associados serem presos, primeiro em
1959 e depois em 1961, entre os quais o escritor Antonio Jaci.nto. Mesmo assim, a
ANANGOLA continuou a dar cobertura as actividades politicas de muitos nacionalistas brancos, mestic;os e negros. Em 1962/1963, uma tendencia liderada pelo escritor mestic;o - mas membro da Frente de Unidade Angolana - Aires de Almeida
Santos procurou converter essa associac;ao na base de um futuro movimento politico
multirracial, capaz de trabalhar em conjunto com os nacionalistas no exilio em prol
da independencia de Angola. Mas o regime colonial eliminou rapidamente qualquer
veleidade politica da ANANGOLA, prendendo Aires de Almeida Santos e substituindo
a direcc;ao eleita por uma comissfo adrninistrativa em Janeiro de 1964. A ANANGOLA
foi entao expurgada dos seus elementos nacionalistas e transformou-se pouco depois
numa mera associac;ao recreativa (ABECUL), cujas actividades eram estritamente
controladas pela
Por sua vez, a Sociedade Cultural de Angola (SCA) foi fundada por um conjunto
de colonos brancos, de oriemac;ao politica republicana e democratica, em 1942. Como
tal, a SCA era composta par uma maioria de colonos progressistas angolanizados e
de brancos nascidos na colonia, bem como por alguns mestic;os, fllhos de colonos.
Nas estruturas e actividades da SCA participaram varios jovens intelectuais angolanos
brancos - Luandino Vieira (Jose Grac;a), Antonio Cardoso, Adolfo Maria e tambem
varios portugueses progressistas com uma forte ligac;ao a colonia - Eugenio Ferreira,
Julieta Gandra, Alfredo Tito de Morais, C~zans Duarte, Antonio Veloso,
Em
termos literarios, a SCA recuperou o trabalho politico-identirario efectuado anos antes
em torno da revista Mensagem da ANAN GO LA, mediante a publicac;fo da segunda
serie da revista Cultura (1957-1961). Alem disso, promoveu a troca de correspondencia, de poemas, de livros e de critica literaria com a Casa dos Estudantes do Imperio,
a qual mantinha, por sua vez, contactos com um pequeno grupo de intelectuais

38 RODRIGUES, Eugenia-A Gerafdo Silenciada. A Liga NacionalAfricana ea representafiio do branco
em Angola na decada de 30. Porto: Afromamento, 2003, p. 56-57.
39 AN/TT, Arquivo PIDE/DGS, Associac;ao dos Naturais de Angola (ANAl'l"GOLA), Processo 595.
Public Record Office (PRO), FO 3711176932, Summaries
iu Mozambique
1964.
40 AN/TT, Arquivo PIDE/DGS - Freme de Unidade Angolana, Processo 515-Sr/61, 3059. A este respeito veja-se a descri\:ao de Adolfo Maria em PIMENTA, Fernando Tavares - ob. cit., p. 39-40. CASTRO,
Norberto Ano de Kassanji. Luanda: Mulemba Ua Xa Ngola, 1996, p. 67-71.
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angolanos instalados em Frarn;a e na Alemanha, nomeadamente Mario Pinto de
Andrade, membro da revista Presence Africaine. Grac;:as a esta "rede" de contactos foi
possivel internacionalizar alguns escritores angolanos, nomeadamente os poetas Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Aires de Almeida Santos, Antonio Jacinto, Antonio
Cardoso, Alexandre Daskalos e Alda Lara (os ultimos quatro brancos naturais de
Angola), o novelista Lua~dino Vieira (natural de Portugal, mas criado, desde tenra
idade, em Angola) e o reporter e poeta Ernesto Lara Filho (branco natural de Angola,
_irmao de Alda Lara)4I.
Em termos propriamente politicos, a Sociedade Cultural de Angola deu cobertura
as actividades de certos movimentos politicos nacionalistas, nomeadamente o Partido
Comunista Angolano (PCA) e o Movimento de Libertac;:ao Nacional de Angola
(MLNA). Este ultimo movimento foi fundado por alguns intelectuais brancos da SCA
na sequencia das eleic;:oes presidenciais de 1958. Mas antes que conseguisse ganhar
projecc;:ao politica, o MLNA foi eliminado pela PIDE em 1959. A PIDE prendeu
entao dezenas de indivfduos, brancos, negros e mestic;:os, que mais tarde foram julgados e condenados no chamado "Processo dos 50". Para alem destas pris6es, a Sociedade Cultural de Angola foi muito afectada pelas pris6es realizadas pela policia
politica em 1961 (Luandino Vieira, Antonio Cardoso, etc.) e pela saida para o exilio de alguns dos seus membros em 1962 (Adolfo Maria, Adelino Torres). Mesmo
assim, a SCA continuou as suas actividades em prol da causa angolana e foi uma
das principais patrocinadoras do 1. 0 Encontro de Escritores Angolanos, no Lubango,
em 1963. Porem, a pressiio da PIDE acabou por conduzir a sua supressao pelo
colonial em Marc;:o de 1966, sob o pretexto de que a SCA se tinha desviado dos fins
para que fora constituida42 •
Neste sentido, a analise evidencia uma nod.vel evoluc;:ao politica ao nivel das identidades, representac;:6es e projectos politicos dos colonos brancos em Angola. Da afirmac;:ao de uma gesta da coloniza<_;:ao branca, que atribufa aos colonos o controlo do
Estado colonial, os brancos passaram a colaborar na constru<_;:ao de uma identidade
nacional angolana que envolvia a maioria negra indigena, para alem das minorias
branca e mesti<_;:a. Em termos culturais, muitos intelectuais brancos estiveram entre
os promotores da literatura angolana, que exprimia um ideal de uniao e de
fraternidade entre todos os angolanos. De
a ideia de angolanidade niio exclufa
ninguem, mas, pelo contd.do, chamava todos OS segmentos demograficos do pais a
constru<_;:ao da "Nac;:ao". No entanto, os intelectuais brancos sofreram duramente a
repressao do regime colonial. Repressiio que castrou as possibilidades de uma autentica integra<_;:ao politica entre nacionalistas brancos, mestic;:os e negros, na medida em
que eliminou os principais espa<_;:os de sociabiliza<_;:iio
e de consciencializa<_;:iio politica, para alem de cultural, que OS angolanos tinham a sua disposi<_;:iio: a CEI, a
ANANGOLA ea SCA. Um factor que determinou a transferencia da luta nacionalista
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Boletim Oficial de Angola, n. 10, Ua Serie, de 5 de Man;:o de 1966; AN/TT, Arquivo PIDE/DGS,
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do interior da col6nia para o exilio, pela mao de movimentos nacionalistas rivais,
que estavam divididos entre si par linhas ideol6gicas, mas tambem regionais e ate
raciais. Dai a ausencia de uma plataforma nacionalista unificada durante a guerra
de independencia, com as consequencias que disso advieram para a paz e para a
unidade do povo angolano.
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