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Resumo
O artigo visa analisar as modalidades de colonização africana
actuadas durante o fascismo e o salazarismo. Nomeadamente
como na África a exploração colonial foi encarada consoante às
diferentes necessidades dominadoras: a de conquista e formação de
um Império italiano por Mussolini, a de protecção e preservação do
Ultramar português por Salazar.
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Abstract
The article aims to examine the modalities of African
colonization actuated during fascism and Salazar´s Estado
Novo. Particularly how in Africa, colonial exploitation was
viewed in conformance with the varying requirements of rule:
the conquest and formation of an Italian Empire by Mussolini,
and the protection and preservation of the Portuguese Overseas
Empire by Salazar.

Keywords
Fascism. Salazar´s Estado Novo. Colonial Africa

*

3º Ano Doutoramento Inter-Universitário em História: Protocolo de Cooperação
Científica, Pedagógica e Técnica entre Universidade de Lisboa, Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa-Instituto Universitário de Lisboa, Universidade
Católica Portuguesa e Universiade de Évora. Contato:pietrotessadori@yahoo.it

África nos regimes fascista italiano e autoritário português
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A exploração colonial em geral e em particular a africana, além de
ter sido uma importante fonte de ganho pelo regime português, foi um
instrumento utilizado para consolidar os objectivos expansionistas de
muitos países ocidentais.1 De facto com a introdução de moedas e notas
foi possível influenciar o mercado de sal e de ferro, assim subordinando
por muito tempo a África Central à Europa. Nomeadamente em
Angola, após a promulgação do “Acto Colonial” em 1930, as medidas
repressivas do regime trouxeram formas coercitivas de trabalho, pelo que
as condições de dominação do Estado Novo foram quase as mesmas do
período da escravidão.
A política autoritária do regime se enfoca na preocupação
de “educação” dos africanos por meio de uma assimilação à cultura
portuguesa,2 um sistema educacional baseado na exaltação dos valores
nacionais, entre quais o passado histórico caracterizado pelo mito
do grande Império Português, a tradição, a pátria e a religião numa
perspectiva cristã portadora de uma missão evangelizadora. Este esforço
de assimilação, que começa com o Estatuto do Indigenato3 em 1926,
visa mostrar o colonialismo português como algo de natural, uma forma
de presunção colonizadora, que considera a sua acção coercitiva uma
dimensão pedagógica4 até desejada pelos povos colonizados.
Em 18 de Junho de 1930 Salazar, Ministro Interino das Colónias,
publicou o “Acto Colonial“ ao qual seguiu, como integração na
Constituição de 1933, a elaboração e publicação da “Carta Orgânica
do Império Colonial Português.5 Salazar apresentou ao país os seus“
Princípios Fundamentais da Nova Ordem das Causas”, ou seja as bases
ideológicas e políticas do partido único, em que o património colonial
português era justificado como um direito histórico 6 devido à vocação
portuguesa de ser uma grande Nação descobridora, com direito natural
num património marítimo, territorial, político e espiritual, este ultimo
comemorado com o “Acordo missionário” com a Santa Sé, através do qual
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o regime colocou na sua política colonial, um processo de assimilação e
de dominação cultural que aproveitava do suporto da acção missionária.
As diversas instituições, criadas pela administração portuguesa na
África, são classificadas e divididas em seis períodos,7 cada um desses
descreve a estrutura ultramarina e suas principais transformações, que no
período colonial do Estado Novo é caracterizada pela centralização radical
da organização administrativa do Ultramar, que inverte completamente
o processo de descentralização administrativa da Primeira República
Portuguesa. O principal objectivo desta escolha, além da assimilação
cultural8 dos colonizados na estrutura sócio económica portuguesa, foi
o de responder à crise do emprego interno, começando um novo tipo de
exploração colonial que desenvolvesse novas oportunidades de trabalho
pelos portugueses, que não encontravam emprego em Portugal. O lema:
“Portugal não é um país pequeno” era frequentemente repetido pelo
regime; evocando a extensão territorial do Império português, Salazar
tentava desviar a atenção das condições difíceis, em que a ditadura
mantinha a sua população.
Juntamente com as medidas de actividade económica e de
desenvolvimento das infra-estruturas, a colonização intensiva foi
ilustrada e planejada na primeira “Conferência Económica do Império
Colonial Português“ em 1936, onde foram aprovados o projecto relativo
ao povoamento europeu das colónias na África e a construção de bases
de apoio aos novos chegados, por meio dos contributos financiado a favor
do regadio das áreas destinadas ao povoamento do“ Império Colonial
Português”.9 Na conferência se reconhece a urgência de uma intervenção
por parte do Estado, de modo que as condições de migração sejam as
mais simples possíveis, por efectuar uma intervenção rápida que traga
salubridade das áreas, que devem ser habitadas pelos trabalhadores.
Igualmente é solicitado ao Estado a necessidade de organizar
sistematicamente e colectivamente a livre colonização, utilizando todos
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os meios à disposição pelo Ministério das Colónias, dando aos novos
chegados conhecimento de higiene tropical, bem como de prestação
de cuidados médicos e técnicos. No que diz respeito à organização do
trabalho, a célula de colonização deve ser a família, a exploração de cada
núcleo deve ser baseada no sistema cooperativo, através dos mais modernos
métodos de trabalho agrícola, intensificando contemporaneamente a
actividade mineira e industrial. Mas a realidade é bem diferente, a história
dos portugueses, que emigraram até 1974, revela uma colonização que
em país como Angola e Moçambique é controlada por grandes empresas
monopolísticas de Portugal, que se baseia na exploração física dos nativos
em condições de trabalho escravistas.10
A reforma do 1946 reestrutura a composição da antiga
administração colonial, a criação de cursos de formação, por meio dos
“Altos Estudos coloniais”, incluem a intenção de criar os novos dirigentes,
onde as autoridades locais são cooptadas por uma parcial participação
na gestão dos recursos. De facto a diversidade das lutas sociais, na qual
foi usada em suporto a migração portuguesa numa perspectiva políticoeconómica, foi a forma principal com a qual o Estado Novo tentou
instaurar a própria identidade nos territórios ocupados, porque o processo
de afirmação centralista da estrutura administrativa portuguesa no
território africano não foi instantâneo, mas ocorreu de forma gradual.11
Por isso o Estado Novo, que procurava uma centralização do poder, nas
áreas em que teve de tomar em conta o grau de resistência demonstrado
pela população local, recorreu para exercer as condições de soberania à
integração no poder de exponentes locais.12
No Programa Colonial do Estado Novo,13 se percebe melhor a
natureza da presença portuguesa acompanhada por novas necessidades
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que surgem após a Segunda Guerra Mundial, que mudam radicalmente
a posição de Portugal, na moldura internacional capitalista.14 Por meio
do sistema económico baseado na carga fiscal, a partir da segunda
metade dos anos sessenta, o rendimento obtido pela exploração colonial
pôde compensar o deficit produtivo português, revelando a sua grande
importância no projecto colonial do Estado Novo, sobretudo após
as dívidas crescidas durante a Segunda Guerra Mundial, para apoiar
economicamente o exército alemão, em troca da garantia de Hitler de
não invadir Portugal.
Só em 1957 Salazar, sobretudo por meio da exploração colonial
moçambicana, conseguiu contrariar os aspectos negativos do equilíbrio
económico do país, através da gestão da configuração do sistema
imperial, o equilíbrio financeiro de Portugal permaneceu em causa
durante toda a década final da colonização, até chegar ao último
período do Império português. Nomeadamente com o início das
guerras coloniais, em 1962, se evidenciaram os trechos mais brutais
do regime português, bombardeamentos ao napalm e massacres de
civis já se tornaram recorrentes para a utilização de milhares de tropas
enviadas para a África, com conseguintes e repetidas condenações do
regime de Salazar nas assembleias Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU).15 Aos movimentos de libertação de Angola, Guine e
Moçambique16 o governo português responde enviando soldados, bem
como os agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE),
reforçando a atitude repressiva nas colónias, com redes de espionagem e
com a abertura de novos Tarrafais. Neste sentido, são muitos preciosas
as memórias dos nativos durante as guerras coloniais, onde é possível
entender os arbítrios das autoridades colonizadoras e das extensões
ideológicas das medidas discriminatórias, que provocaram um assédio
físico e moral, a que os africanos foram sujeitos através da repressão
policial, dos interrogatórios e das torturas praticadas nas prisões e nos
campos de concentração.17 A pretensão do colonialismo português,
marcado pelo conceito discriminatório do paternalismo legitimador, se
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escondia atrás da exploração económica e da imposição social e cultural
que o acompanhava.18 Como revelam as memórias de Jorge Jardim,19
íntimo colaborador de Salazar, chamado Lawrence de África por ter
conhecido profundamente o contexto africano, os crimes premeditados
do regime revelam os verdadeiros interesses do ditador português, seja
pela importância que as colónias tinham no sector financeiro, seja
pela possibilidade que ofereciam, na garantia de apoio internacional
político e diplomático. De facto no contexto da Guerra Fria Portugal
também contribuía ao equilíbrio mundial, nomeadamente nos territórios
africanos das colónias portuguesas, onde países como África do Sul e
a mesma Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) eram
envolvidos20 para favorecerem a permanência de um governo autoritário,
que garantisse a estabilidade das relações internacionais no panorama
internacional.21 Também por isso, o processo de libertação das colónias
foi lento e sinuoso, como no caso do Partido Comunista Português
(PCP), que apesar do reconhecimento do direito à independência das
colónias, além de não considera-las prontas para auto governar-se, pôs
em questão o perigo de uma alegada substituição de domínio por outro
país imperialista.22 De contra se tomarmos como exemplos as colónias
portuguesas da Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, os respectivos
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movimentos de libertação nacional, foram considerados inicialmente,
pelos países ocidentais, como organizações terroristas ou comunistas
apoiadas pela União Soviética,23 enquanto os únicos a pensar diversamente
foram os países do Norte Europeu, em particular a Suécia, que decidiram
apoiar e ajudar os movimentos nacionalistas das colónias portuguesas,
como por exemplo o Movimento Popular de Libertação (MPLA)
em Angola, o Fronte de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e o
Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)
na Guiné-Bissau, bem como os movimentos nacionalistas do Zimbabué,
da Namíbia e da África do Sul.24
O problema do equilíbrio económico, político, financeiro e
militar, que dependia também da localização geográfica dos domínios
ultramarinos, teve que começar a lidar com a nova onda de democracia
que o fim da II Guerra Mundial trouxe. Estas novas perspectivas de
relacionamento internacional ganharam peso na promoção de uma
consciência social e dos direitos sociais e naturais das pessoas nos países
colonizadores. No caso específico português as guerras coloniais abriram
uma luta de oposição ao regime, apoiada por manifestações de protestos
e pelo rejeito de dezenas de milhares de jovens de recorrer à guerra. Foi
assim que o colonialismo português na África começou a entrar em
crise, em nome do reconhecimento de uma nova condição universal dos
direitos humanos.
Assim entre 1961 e 1974 as tentativas do regime colonial para
defender os seus domínios foram muito variegadas, desde esconder
verbalmente a palavra colonialismo, mudando o nome do estatuto das
colónias, denominando as colónias como parte integrante e inalienável
do território nacional, onde o “Império Colonial” tornou-se “Ultramar
Português”,25 até incluir a utilização maciça de forças da Polícia
Internacional e de Defesa do Estado/Direcção Geral de Segurança
(PIDE/DGS), que aumentando consideravelmente foram directamente
responsável pelos assassinatos dos maiores exponentes dos movimentos
23
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africanos pela independência.26 Mas inevitavelmente a descolonização
estava avançando, o governo de um país pequeno como Portugal não
podia continuar economicamente uma guerra na Angola que durava
há doze anos, que embora fosse apoiada por grandes potências e
grupos financeiros envolvidos pela protecção de interesses económicos
e estratégicos, não podia parar os movimentos anti-coloniais surgidos
nos países africanos adaptados gradualmente às estruturas económicas
e sociais de cada país.27 Nos territórios do domínio português o desejo
de independência coincidiu com uma tomada de consciência de cariz
nacionalista, motivação necessária num contexto como aquilo africano,
fortemente variegado no vertente étnico – cultural.28 A criação de uma
consciência nacional se desenvolveu diversamente nas diferentes regiões
que compunham cada país,29 onde uma grande contribuição neste
sentido chegou por intelectuais muitas vezes chefes dos movimentos
de independência, que tiveram uma grande base de apoio popular pela
construção de uma consciência nacional catalisadora na constituição
de novos Estados – Nações. O espírito patriótico e a necessidade
de unificação se impõem, por um lado com a luta contra um poder
considerado exógeno, identificado responsável das carências que causam a
indignação da população local, por outro lado com o apoio internacional
nomeadamente chegado imediatamente após a revolução do 25 de Abril,
para favorecer a independência das províncias ultramarinas. A procura de
independência das colónias está a alastrar entre a população portuguesas
e entre os partidos criados após do 25 de Abril de 1974,30 bem como a
10 de Maio com os apelos das Organizações das Nações Unidas (ONU),
da Organização da Unidade Africana (OUA) e da Junta Nacional de
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Salvação, que puxam pela consagração da independência das colónias.
Finalmente, a 27 de Julho de 1974, o Presidente da República pôde
comunicar a todos, a aprovação da Lei 7/74, que concedeu às colónias
africanas o direito à independência.
Quanto à história colonial italiana, esta existiu por cerca de
sessenta anos, excluindo a Alemanha, a Itália foi a potência europeia que
realizou possessões ultramarinas por período de tempo mais curto. Na
Itália a imagem da expansão colonial africana foi pouco aprofundada, o
juízo popular perante o Império italiano foi sempre cheio de preconceitos
positivos condicionados por reconstruções facciosas (como aconteceu
em todas as nações colonialistas), bem como por escassez no relatar
as condições de dominação fascista na África. Os estudos académicos
de “História Política Colonial” passaram nos anos cinquenta sob uma
investigação mais neutra denominada “História e Instituições dos Países
Afro-Asiáticos”. As guerras coloniais italianas foram em grande medida
esquecidas, como assim foram negados os piores aspectos do regime
durante a colonização africana,31 mesmo no inicio dos anos oitenta as
antologias documentais disponíveis eram apenas dois. A história colonial
que se destaca na política militar fascista é caracterizada pelo apoio das
forças armadas, que em oito anos entre 1935 e 1943, desde a agressão da
Etiópia à rendição da Itália sem condições a favor dos aliados, evidencia a
continua busca de poder pessoal, principal objectivo do ditador italiano.32
Como dito anteriormente a experiência colonial italiana foi breve
e praticamente concentrada na África, a História do Ultramar colonial
foi desenvolvida antes pelo governo liberal e depois pelo regime fascista.33
Em 1882 na Eritreia, em 1889 na Somália, em 1911 na Líbia, a partir de
1935 na Etiópia, até esgotar completamente os domínios em 1943. Após
as operações militares por terra e por ar e a derrota do Imperador etíope
Haile Selassie,34 a entrada dos italianos em Addis Abeba, a 5 de Maio de
1936, foi celebrada quatro dias depois com a declaração de Mussolini, da
criação do Império fascista na África Oriental, declaração que obteve um
reconhecimento generalizado em todo o mundo. De facto com a criação
do Império e a instituição da África Oriental Italiana (AOI), Mussolini
chegou ao ápice do consenso.35 Na verdade se hoje abertamente se condena
31
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o imperialismo por motivos de anti-colonialismo, na época da expansão
italiana do fascismo a empresa foi considerada como uma equiparação da
Itália as nações europeias, que já possuíam um amplo domínio colonial.
Mussolini, chamado fundador do Império, teve também um sucesso
enorme em política interna, incluindo a participação de vinte milhões de
italianos nos eventos que homenagearam o nascimento do Império italiano.
O regime conseguiu conquistar a Etiópia através de uma
perspectiva de política militar externa resultado de um conflito
programado e planejado estrategicamente, de maneira maquiavélica e
tecnologicamente de vanguarda pela altura em consideração. Antes de
enviarem os batalhões ao combate foi utilizada uma secção fotográfica
de espertos que, além de ter uma função de propaganda, utilizaram a
fotografia a partir de dirigíveis, balões e aviões Blériot e Nieuport, para
fornecerem levantamentos precisos pelos conhecimento das localizações
de campos e de armas de fogo, onde pela primeira vez as imagens dos
dispositivos contribuíram na história militar a uma guerra mais técnica
e mais eficaz nos resultados.36 Partindo da construção do Império até a
derrota militar no final da II Guerra Mundial o colonialismo fascista na
Etiópia se destaca por uma estúpida e contraproducente crueldade dos
generais e dos militares, em contraposição aos investimentos coloniais,
onde foram erguidas infra-estruturas modernas, por vezes megalómanas,
onde economicamente a Itália na África deixou mais daquilo que
conseguiu levar.37 A hostilidade de pessoas sem escrúpulos como o
General Graziani se contrapõe às histórias dos colonos italianos que em
Etiópia se comportaram bem, chegando nestas terras para trabalharem
em número superior aos dois milhões, ligando os destinos deles num lugar
que consideraram como uma segunda pátria.38 No caso etíope o mito
da época colonial está enquadrado na doutrina do fascismo, como um
regresso prestigiado à romanidade (como no caso de Addis Abeba erguida
a nova cidade monumental romana), onde a conquista “civilizadora“, está
contornada pela ferocidade e os massacres perpetrados pelos soldados
de Mussolini.39 São exemplo disso as batalhas que contrapõem forças
desiguais, entre exército etíope e a invasão das forças armadas italianas,
que partindo do norte chegam no sul do país, sem alguma declaração
de guerra, usurpando a família do “Degiac” Zamamuel Nasib, chefe das
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forças armadas etíopes, constringida ao exílio na Itália no final de 1936 e
mantidas nesses condições até o Agosto de 1944.40
É interessante notar como a colonização italiana fascista foi
diferente em cada país do corno africano, como no caso da Eritreia,41 que
durante o fascismo, por meio do Governador Gasparini tornou-se objecto
de um grande projecto de modernização arquitectónica e urbanística
votado à comercialização dos produtos primários e no caso da Somália,42
onde a penetração quase pacífica do governo italiano implementada
antes do advento do fascismo, adquire uma condição militar pouco
cuidada por um ponto de vista administrativo, caracterizada por uma
incapacidade real do regime fascista, pela exploração do território e
pela ausência de criação de uma rede institucional bem organizada,
que normalmente caracteriza o colonialismo em geral,43 situação bem
diferente na Etiópia onde o colonialismo fascista com métodos baseados
no “dividi et impera” enfatiza a própria vantagem as diferenças étnicas e
linguísticas incentivadas pelas divisões, um exemplo padrão a separação
da Igreja etíope daquela de Alexandria.44
A presença italiana no corno de África torna-se uma contribuição
essencial para destacar o papel que esta dominação teve na Segunda
Guerra Mundial, pelas estratégias militares adoptadas durante o conflito.
Quando em 1940, Mussolini declarou guerra à Inglaterra e à França,
nasceu uma aliança entre Sudão inglês e resistência etíope, que por quatro
anos tinha lutado sozinha contra a colonização italiana. Na verdade
o imperador etíope, exilado na Inglaterra, mais de uma vez propôs ao
governo local uma aliança, que os ingleses nem dignaram de resposta
pelo medo de contrariar Mussolini. Efectivamente percorrendo os anos
dourados do fascismo até o trágico epílogo,45 o colonialismo italiano se
explica melhor numa visão internacional.46 Quando a Itália sai derrotada
da Segunda Guerra Mundial, os laços com as suas colónias são já muitos
fracos. Por exemplo em 1941 a Eritreia já estava sob o controle das tropas
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britânicas e na Etiópia, em 1945, já foi reinstalado o Imperador, sem
esquecer que a maioria dos colonos já tinha regressado para Itália há
muito tempo.47 Naquela altura as colónias italianas representavam
uma grande importância estratégica pelo equilíbrio geopolítico, quer
do Mediterrâneo, quer do Oceano Índico. As colónias africanas foram
definitivamente tomadas a cargo da Grão Bretanha, as reivindicações
italianas foram negadas com grande irritação, pelo governo democrático
de Washington presidido por Harry S. Truman, e pelo governo britânico
laborista presidido por R. Clement Attlee. Apesar da rendição e da busca
de uma relação estrita com Londres e Washington, o pedido do governo
italiano presidido por Alcide de Gasperi, após o fim da Segunda Guerra
Mundial, ficou sem consideração, o novo governo anti-fascista não
conseguiu obter a devolução das colónias italianas. A Itália, embora fosse
passada pelo lado dos aliados, continuava a ser considerada uma potência
europeia derrotada, que tentou com Alemanha e Japão de subverter a
ordem mundial.
A situação colonial da Itália lembrou a da Alemanha em 1919,
quando os mandatos de Versalhes permitiram as potências coloniais
francesa e britânica, de ocupar militarmente os territórios africanos e
asiáticos de domínio alemão, mas o clima, em que se efectuou a punição
colonial do segundo pós-guerra, foi profundamente diferente daquele
existente na Primeira Guerra Mundial. A diferencia substancial que
surgiu depois de 1945, era fomentada por uma pressão internacional de
protestos contra o colonialismo em geral, em vez de pensarem sobre a
reconquista ou ao mantimento dos territórios ultramarinos, as potências
coloniais48 tiveram que começar a pensar na descolonização.49
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