VASSALOS, PRESENTES E CONQUISTA
UM OLHAR COLONIAL SOBRE BENGUELA
CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Portand the Atlantic World: Benguela and its Hinterland. NRYa <RrN CaPEriGJH 8niYHrViW\ PrHVV, . S.

A

ÈIriFa CHnWrROFiGHnWaO ² TXH
FRPSrHHnGH aV rHJi}HV aWXaOPHnWH
SHrWHnFHnWHV aR *aEmR, j 5HS~EOiFa
GR CRnJR CRnJR%ra]]aYiOOH , j
5HS~EOiFa PRSXOar GR CRnJR CRn
JR.inVKaVa H a AnJROa ² IRi a
SRromR GR FRnWinHnWH aIriFanR TXH
PaiV H[SRrWRX HVFraYRV na KiVWyria
GR FRPprFiR WranVaWOknWiFR. OV KiV
toriadores dedicados aos números
do tráfico apontam a impressionante
cifra de .. escraYos emEar
cados somente na Èfrica CentroO
cidentaO e nas iOKas atOknticas pry
[imas, entre os anos  e .
Isso representa , da estimatiYa
totaO de .. escraYos emEar
cados no continente africano rumo
ao AtOkntico. Na primeira metade do
spcuOo ;I;, essa reJimo teria sido
responsáYeO peOa e[portaomo de ao
menos .. escraYos, mais do
Tue o totaO de todas as outras reJi
}es africanas enYoOYidas com o co
mprcio transatOkntico de escraYos no



DaYid (Otis et aO., The Transatlantic Slave
Trade Database, KttpZZZ.sOaYeYo\a
Jes.orJ!, acessado em  set. .

mesmo pertodo .. escra
Yos . A maioria desses Komens, mu
OKeres e crianoas seriam transferidos
para o %rasiO principaOmente atraYps
do porto do Rio de Janeiro, de onde
muitos seriam reYendidos para di
Yersas outras partes das Ampricas.
A simpOes anáOise desses números
indica a importkncia dessa miJraomo
proYeniente da Èfrica CentroOci
dentaO especiaOmente AnJoOa para
o %rasiO e a reOeYkncia Kistyrica Tue
essas reJi}es trm uma para com a
outra.
O OiYro de Mariana Candido,
professora ErasiOeira da 8niYersida
de de .ansas, p mais uma puEOica
omo da coOeomo African 6tudies da
CamEridJe 8niYersit\ Press, Tue
tamEpm Oanoou outro importante
OiYro soEre a Kistyria de AnJoOa em
, escrito peOo Kistoriador tam
Epm ErasiOeiro RoTuinaOdo )errei
ra, professor da %roZn 8niYersit\.
AmEas as puEOicao}es demonstram



RoTuinaOdo )erreira, Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World, NoYa <orN
CamEridJe 8niYersit\ Press, .
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o crescente interesse peOa pesTuisa
soEre as reOao}es comerciais e cuOtu
rais no AtOkntico 6uO no pertodo do
comprcio de escraYos, Eem como o
reconKecimento do traEaOKo de uma
noYa Jeraomo de pesTuisadores Era
siOeiros Tue Oecionam no e[terior e
produ]em OarJamente em OtnJua in
JOesa.
Nas úOtimas duas dpcadas, Kou
Ye um senstYeO aumento no interesse
peOa Èfrica CentroOcidentaO por
parte de Kistoriadores ErasiOeiros,
norteamericanos e europeus, Tue
passaram a Yer as reOao}es suOsuO
como um contraponto ao estudo das
interao}es comerciais e cuOturais do
AtOkntico Norte. AOJuns Kistoriado
res trm aOertado seus coOeJas soEre
o enJano de se en[erJar somente
a Jrande]a do sistema atOkntico ao
norte do eTuador. AfinaO, o AtOkn
tico 6uO YiYenciou um moYimento




Dentre os ErasiOeiros, podemos destacar
Jaime Rodrigues, De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do trá¿co negreiro de Angola ao 5io de -aneiro
(1780-1860), 6mo PauOo CompanKia das
/etras,  /uis FeOipe de AOencastro,
O trato dos viventes: formação do Brasil
no Atlântico Sul, 6mo PauOo CompanKia
das /etras,  ManoOo FOorentino, Em
costas negras: uma histyria do trá¿co de
escravos entre a África e o Rio de Janeiro,
6mo PauOo CompanKia das /etras, .
Dentre eOes, JoKn :ood 6Zeet, Tue aOerta
para os mitos da macroKistyria do compr
cio de escraYos e a importkncia suposta
mente primordiaO do AtOkntico Norte nesse
processo. JoKn :. 6Zeet, ³7Ke 6uEMect of
tKe 6OaYe 7rade Recent Currents in tKe
+istories of tKe AtOantic, *reat %ritain, and
:estern Africa´, Early American Studies,
n.  , pp..

miJratyrio muito superior jTueOe
ao norte, tendo o %rasiO receEido
acima de de] Ye]es a Tuantidade de
escraYos enYiados aos (stados 8ni
dos, por e[empOo. Por outro Oado,
o AtOkntico 6uO possuta um aOto nt
YeO de interaomo bilateral, Tue se
contrap}e ao paradiJma do comércio triangular Tue serYe de modeOo
cOássico para o entendimento daTue
Oe sistema.
AOpm de noYos traEaOKos soEre
os reinos do Kongo e do Ndongo, os
Kistoriadores trm recentemente se
YoOtado para a regimo do NdomEe e
para o peTueno porto portugurs de
6mo )iOipe de %engueOa. Nos úOtimos
de] anos, surgiram puEOicao}es cen
tradas na Kistyria de %engueOa e de
suas reOao}es comerciais, poOtticas
e cuOturais com o mundo atOkntico
anteriores ao spcuOo ;;. Fundada
em , esta YiOa Yiria a se tornar,




De acordo com as estimatiYas do 767D, o
cKamado ³MainOand NortK America´ teria
receEido cerca de . escraYos, mas
o número de escraYos desemEarcados no
%rasiO supera .. indiYtduos. DaYid
(Otis et aO., The Transatlantic Slave Trade
Database, KttpZZZ.sOaYeYo\ages.org!,
acessado em  set. .
Ainda FreudentKaO, ³%engueOa de feitoria
a cidade coOoniaO´, Fontes e Estudos: Revista do Arquivo Nacional de Angola, n.
 , pp. (steYam C. 7Kompson,
³Negreiros nos mares do suO famtOias tra
ficantes nas rotas entre AngoOa e %rasiO em
finais do spcuOo ;9III´ Dissertaomo de
Mestrado, 8niYersidade de %rastOia,  
(steYam C. 7Kompson, ³Negreiros in 6outK
AtOantic 7Ke Communit\ of µ%ra]iOian¶ 6OaYe
7raders in /ate (igKteentKCentur\ %en
gueOa´, African Economic History, Y.
 , pp. (steYam C. 7Kompson,
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no sécuOo seguinte, um dos mais
importantes fornecedores de mão
de oEra escraYa para os mercados
“FeOiciano José de %arros escraYo de sangue
negreiro, c. ´, in 6eOma PantoMa e
(steYam C. 7hompson orgs. , Em torno de
Angola: narrativas, identidades e as conexões atlânticas %rastOia Intermeios,  ,
pp. (steYam C. 7hompson, “From
6OaYe to 6OaYe 7rader 7he 7raMector\ of Fe
Oiciano José de %arros EetZeen Rio de Janeiro
and %engueOa c.  ´, in Mar\ann
%uri e José C. Curto orgs. , New Perspectives
on Angola: From Slaving Colony to Nation
State, no preOo José C. Curto, “7he stor\
of NEena,  8nOaZfuO (nsOaYement
and the Concept of µOriginaO Freedom¶ in
AngoOa´, in PauO (. /oYeMo\ e DaYid 9.
7rotman orgs. , Trans-Atlantic Dimensions
of Ethnicity in the African Diaspora /on
dres Continuum,  , pp. José C.
Curto “6truggOing Against (nsOaYement José
ManueO in %engueOa, ´, Canadian
Journal of African Studies, Y., n.  ,
pp. (steYam C. 7hompson, “AOcohoO
under the Conte[ to the AtOantic 6OaYe 7rade
7he Case of %engueOa and its +interOand An
goOa ´, Cahiers d’Etudes Africaines, n.
 , pp. (steYam C. 7hompson,
“RethinNing the Origins of 6OaYes in :est
CentraO Africa´, in AZet 7. :eOdemichaeO
e Anthon\ A. /ee orgs. , Migration and
Sociopolitical Mobility in Africa and the
African Diasporas: Papers Honoring Edward
A. Alpers, no preOo Mar\ann %uri, “‘Enterro
pelo amor de Deus’: Burial Space and Social
Institutions in 18th-Century Benguela”, MaMor
Research Paper, Department of +istor\, <orN
8niYersit\,  RoTuinaOdo Ferreira, “%io
gra¿a, moEiOidade e cuOtura atOkntica a mi
croescaOa do trá¿co de escraYos em %engueOa,
sécuOo ;9III e ;I;´, Tempo, Y., n.  ,
pp. Rosa Cru] e 6iOYa, “7he 6aga of
KaNonda and KiOengues ReOations EetZeen
%engueOa and its Interior, ´, in José
C. Curto e PauO (. /oYeMo\ orgs. , Enslaving
Connections: Changing Cultures of Africa and
Brazil during the Era of Slavery NeZ <orN
+umanit\ %ooNs,  , pp..

americanos, tendo emEarcado ao
menos . catiYos durante a
era do comprcio atOkntico. Candido
apresenta estimatiYas Tue totaOi]am
mais de . escraYos pp., 
e[portados a partir de %engueOa.
A meta de Mariana Candido é
escreYer o primeiro OiYro em Otngua
ingOesa soEre a Kistyria de 6mo FiOipe
de %engueOa, de sua fundaomo em int
cios do sécuOo ;9II até sua decadrn
cia com a proiEiomo do comércio de
escraYos em meados do sécuOo ;I;.
Contudo, sua anáOise nmo se Oimita
ao espaoo urEano de %engueOa, se
estendendo aos ³sert}es´, um ampOo
territyrio soE controOe africano Tue
a Kistoriografia coOoniaO conYencio
nou chamar “hinterland´. DiYidido
em cinco capttuOos, mais introduomo




DaYid (Otis et aO., The Transatlantic Slave
Trade Database, httpZZZ.sOaYeYo\a
ges.org!, acessado em  set.  José
C. Curto, “7he /egaO Portuguese 6OaYe
7rade from %engueOa, AngoOa  A
4uantitatiYe ReAppraisaO´, África: Revista
do CEA-USP, n.  , p.
apresenta a soma de . escraYos e[por
tados a partir de %engueOa entre .
8ma discussão detaOhada soEre os números
apresentados por Mariana Candido em seu
OiYro pode ser encontrada em José C. Curto,
“A NeZ /ooN at the 6OaYe 7rade from %en
gueOa :hat :eNnoZ and :hat :e do not
Know”, Portuguese Studies Review, Y.,
n.  , 6peciaO Issue José C. Curto,
“Angola: Then and Now”, no preOo. Curto
demonstra Tue (Otis e Richardson caOcuOa
ram cerca de . escraYos embarcados
em %engueOa entre  e , e Tue po
diam estimar Tue outros . escraYos
tenham tido o mesmo destino, totaOi]ando
.. Os números apresentados por
Candido Easeiamse, portanto, em uma
estimativa grifos no originaO .
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e concOusão, o OiYro procura aEarcar
a história da região genericamente
denominada peOos portugueses como
“Reino de %engueOa” desde o sécu
Oo ;9I. O primeiro capttuOo comeoa
por %engueOa 9eOha, assentamento
fundado pró[imo ao Rio CuYo em
. Nascida da amEioão da Coroa
portuguesa de encontrar minerais
YaOiosos em território africano, %en
gueOa 9eOha deYia dar suporte j Eusca
por minas de coEre no interior. Após
tentar aYassaOar o soEerano OocaO sem
muito sucesso, o representante do
poder coOoniaO portugurs, capitão
/opes Pei[oto, foi atacado e assassi
nado, o assentamento inYadido e os
soEreYiYentes tiYeram de fugir para
saOYar suas Yidas p. . Após o mas
sacre, o proMeto coOoniaO ao suO do rio
Cuan]a OeYaria mais trinta anos para
ser retomado. A e[pedioão Oiderada
peOo infame goYernadorconTuis
tador ManueO CerYeira Pereira, em
, escoOheu uma região mais ao
suO do primeiro assentamento, pró[i
mo a uma Eata Tue poderia aErigar os
naYios negreiros, e j fo] do Catum
EeOa, rio Tue deYeria fornecer água
e terras cuOtiYáYeis em suas margens
aos noYos haEitantes da região. (m
terra, eOes construtram uma peTuena
fortaOe]a de onde partiram para suas
primeiras ra]ias em Eusca de escra
Yos, mas tamEém para estaEeOecer
reOao}es dipOomáticas e comerciais
com os chefes NdomEe mais pró[i
mos do assentamento: o soma Perin
gue e o soma Ki]amEa.
Como era o costume portugurs,
os representantes da Coroa apresen

taram a esses chefes africanos um
tratado de YassaOagem, Tue, por um
Oado, garantia aos portugueses o di
reito de permanecer temporariamen
te no território e, por outro, rendia
aos Otderes africanos diYersos pre
sentes ou triEutos , aOém de acesso
a uma série de produtos importados
por meio dos agentes Ousoafricanos
Tue traEaOhaYam para conectar a
costa aos sert}es, conhecidos gene
ricamente como pombeiros p. .
(ste capttuOo ainda discute a pre
senoa hoOandesa na região inYasão
de %engueOa em  de de]emEro de
 e o estreitamento nas reOao}es
entre a região e o %rasiO, peOo grande
número de “ErasiOeiros” Tue atra
Yessaram o AtOkntico para comEater
os “inYasores” hoOandeses e acaEa
ram aOi permanecendo, aMudando a
desenYoOYer o comércio e a cuOtura
criouOa pp. .
No segundo capttuOo, Candido
escreYe soEre o pertodo auge de %en
gueOa, entre  e , Tue se ini
cia com o fim dos confOitos entre as
potrncias europeias Tue procuraYam
oEter acesso j região e termina com
o fim do comércio de escraYos e das
importao}es por parte do %rasiO. (m
seu proMeto de e[pansão coOoniaO, os
portugueses encontraram resistrncia
ao tentarem penetrar o interior do
reino de %engueOa, sendo Earrados
por fortes estados centraOi]ados Tue
encontraram em seu caminho. AOém
do Oimite imposto peOas autoridades
africanas, os próprios comerciantes
Ousoafricanos, Tue deYeriam defen
der os interesses comerciais da Co
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roa, não reconheciam o monopóOio
portugurs soEre o comércio na re
gião. O aOegado poder coOoniaO, por
tanto, não era capa] de garantir con
troOe nem soEre as rotas comerciais
utiOi]adas por seus próprios súditos
pp. . De fato, são reOatados
casos de mercadores portugueses
Tue se casaram com muOheres nati
Yas para soOidificar seus interesses
comerciais, distanciandose do con
troOe da Coroa e da IgreMa CatóOica,
decOarando oEedirncia js autorida
des africanas e adotando “práticas
Oocais” pp. e  . Candido
chega a afirmar Tue deYido a peOo
seu isoOamento geográfico e poOttico
em reOaoão ao poder coOoniaO centra
Oi]ado em /uanda, %engueOa era go
Yernada peOos oficiais em comando
como um “estado dentro do império
portugurs” p. . 7anto os oficiais,
Tuanto os miOitares de Eai[a patente
estaYam enYoOYidos com o comércio
de escraYos, estes úOtimos mais in
teressados em garantir seus próprios
Oucros do Tue defender a presenoa
coOoniaO na região p. .
No finaO do segundo capttuOo,
Candido comeoa a estaEeOecer as re
Oao}es entre o reino de %engueOa e
o AtOkntico, discutindo o estaEeOeci
mento de uma “sociedade escraYis
ta” na região costeira poYoada por
uma “comunidade /usoAfricana”.
(ste é o fio condutor para a anáOise
Tue se segue, no terceiro capttuOo,
soEre a participaoão de %engueOa na
economia atOkntica. 6ão discutidos o
comércio de escraYos para as coO{
nias espanhoOas nas Américas desde

o sécuOo ;9II e a e[tensão da infOu
rncia e[ercida peOa economia atOkn
tica mesmo em regi}es afastadas da
costa, Tue foram inseridas mediante
o consumo de noYos produtos im
portados no processo de “criouOi]a
oão”. DestaTue para a participaoão
de portugueses, ErasiOeiros e Ouso
africanos na produoão de escraYos
por meio da promooão de ra]ias e
a interferrncia em confOitos Oocais,
Tue causaYam ainda mais guerras e
eOeYaYam a oferta de catiYos para o
mercado atOkntico. (mEora a autora
destaTue, mais uma Ye], a presenoa
do “poder coOoniaO” na região, Tue
tentaYa organi]ar o comércio em
ascensão peOo estaEeOecimento de
“mercados púEOicos”, os e[empOos
fornecidos reforçam a imagem de
descontroOe coOoniaO. Os pomEeiros
eram conhecidos por desrespeitar
as regras portuguesas impostas para
o comércio, enTuanto as “feiras”
responsáYeis peOo fornecimento de
escraYos estaYam soE domtnio das
autoridades africanas, onde esses
mesmos comerciantes Ousoafrica
nos circuOaYam e negociaYam OiYre
mente p. .
O capttuOo Tuatro trás o meOhor
do traEaOho de Mariana Candido.
Iniciase com um estudo de caso
JuOiana, escraYi]ada “iOegaOmente”
pró[imo a 4uiOengues Tue eOa usa
para tentar entender o processo de
escraYi]ação no interior de %engue
Oa. A autora fa] uma crttica Yeemen
te da tese de Joseph MiOOer Tuanto
j origem dos escraYos e[portados
na costa, Tue, com o aYanço da cha
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mada “fronteira da escraYi]ação”,
segundo eOe, Yiriam de regi}es cada
Ye] mais distantes. Candido de
monstra, de forma contundente, Tue,
emEora a fronteira da escraYi]ação
continuasse a se estender para o in
terior, eOa seguia tamEém em outras
direç}es. Os negreiros de %engueOa
comerciaOi]aYam uma grande Tuan
tidade de escraYos proYenientes de
regi}es pró[imas ao porto, onde os
portugueses e[erciam infOurncia
e onde os tratados de YassaOagem
deYiam, teoricamente, proteger da
escraYi]ação esses supostos súditos
da Coroa portuguesa p. . A
reYeOação de Tue grande parte dos
escraYos emEarcados para o mer
cado atOkntico proYinha de regi}es
pró[imas j costa, onde a cuOtura
Ousoafricana e[ercia importante in
fOurncia, sugere Tue muitos desses
indiYtduos Má haYiam passado, ao
menos parciaOmente, peOo processo
de criouOi]ação e Tue muitos escra
Yos enYiados para o %rasiO Má deYiam
conhecer um pouco soEre a cuOtura e
a Otngua portuguesas desde antes de
chegarem js Américas.
O Tuinto capttuOo dedicase ao
importante prestdio de Caconda,
entreposto comerciaO Tue deYeria
apoiar a e[pansão coOoniaO e reguOar
as reOaç}es comerciais e poOtticas
com o pOanaOto de %ié, em especiaO
com as regi}es de :amEu, MEaiOun


Joseph MiOOer, Way of Death: Merchant
Capitalism and the Angolan Slave Trade,
1730-1830, Madison: 8niYersit\ of :is
consin Press, .

do e 9i\e. (m uma de suas meOhores
anáOises, Candido e[pOica a ausrncia
de uma identidade unificadora entre
esses poYos conhecidos hoMe em dia
como pertencentes ao grupo étnico
dos oYimEundos. Como nos OemEra
Candido, “>a@ ideia de grupos étnicos
estáticos e ahistóricos por todo o
continente africano OeYou a décadas
de confOitos no sécuOo ;;” p. .
(Oa destaca o aOcance do processo de
criouOi]ação no interior de %engueOa
como parte do proMeto portugurs de
coOoni]ação desse espaço. Aponta
ainda para a singuOaridade do poder
coOoniaO no sertão, afirmando Tue o
território entre %engueOa e Caconda
não estaYa soE controOe coOoniaO, o
Tue demonstraria Tue a noção portu
guesa de coO{nia “não estaYa Easea
da em uma e[pansão conttnua” do
território, mas em “assegurar EoO
s}es em uma paisagem ocupada por
poderes opostos” p. .
Candido dei[a cOaro, desde a in
trodução de seu OiYro, Tue considera
%engueOa uma “coO{nia” Má no sécu
Oo ;9II pp., ,  . Para a au
tora, o estudo da história de AngoOa
e, mais especificamente, de Bengue
Oa deYe dei[ar de ser considerada
como pertencente ao pertodo pré
coOoniaO e passar a ser Yista como
uma história coOoniaO, uma Ye] Tue
a popuOação de BengueOa e de seu
sertão estaYam “soE Mugo coOoniaO
desde Eem antes do finaO do sécuOo
;I;” p. . De fato, eOa chega a afir
mar Tue os haEitantes de BengueOa
coOonos, oficiais e popuOação nati
Ya fa]iam parte de uma “comunida
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de imaginária do império portugurs,
onde YaOores cristãos preYaOeciam
soEre costumes e sistemas reOigio
sos Oocais” p. . A YassaOagem so
Ere as autoridades africanas é Yista
peOa autora como reYeOadora do pro
cesso de criouOi]ação e coOoni]ação
em BengueOa Má no intcio do sécuOo
;9II p. .
e eYidente, como aponta Candi
do, Tue estes tratados de YassaOagem
eOaEorados peOas autoridades portu
guesas reprodu]iam categorias eu
ropeias e tra]iam terminoOogia co
OoniaO, aOém de concepç}es próprias
de como deYeria um YassaOo se com
portar p. . Parece eYidente tam
Eém Tue as autoridades africanas
Tue assinaYam tais tratados não es
taYam necessariamente aErindo mão
de sua soEerania em troca de aOguns
presentes. Na Yerdade, esses eram
tratados dipOomáticos entre soEera
nos Tue garantiam acesso ao terri
tório africano em troca de triEutos,
Tue os portugueses estrategicamente
chamaYam “presentes”, YaOori]ando
assim sua posição frente aos Yerda
deiros senhores dos territórios onde
pretendiam fa]er negócios p. .
(mEora serYissem de interme
diários dos interesses portugueses e
ainda Tue se posicionassem muitas
Ye]es como aOiados durante o Oongo
processo de conTuista coOoniaO, os
réguOos aYassaOados representaYam
o poder tradicionaO das Oinhagens
Oocais. (mEora aOguns desses soEe
ranos tiYessem chegado ao poder
com a aMuda de agentes portugueses
e Ousoafricanos, sua autoridade não

haYia sido criada peOo poder coOo
niaO. Não é persuasiYa, portanto, a
afirmação da autora de Tue esses
“YassaOos” da Coroa portuguesa
possam ser comparados aos warrant
chiefs empregados peOo poder coOo
niaO Eritknico no norte da Nigéria ou
na Èfrica orientaO em finais do sécu
Oo ;I; e começo do ;; p. . No
caso Eritknico, a autoridade poOttica
desses chiefs EaseaYase, em grande
parte, na infOurncia de um poder co
OoniaO Tue, em finais do sécuOo ;I;,
tinha conhecimento tecnoOógico e
recursos miOitares para impor seu
proMeto de conTuista. AOém disso,
como definido por AdieOe AfigEo,
o sistema de indirectrule impOe
mentado peOos Eritknicos na Nigéria
preYia a adoção das instituiç}es dos
poYos coOoni]ados e a e[cOusão de
OiEerada das ideias e instituiç}es Eri
tknicas. No caso de AngoOa, como
e[posto por Candido durante todo
o OiYro, emEora o proMeto coOoniaO
portugurs adotasse aOgumas insti
tuiç}es Oocais ² como no caso da
cerim{nia do undamento e a adoção
do triEunaO dos mucanos p.,
 ², haYia a intenção deOiEerada
de se impOantar um goYerno Easea
do no modeOo da metrópoOe, com as
mais tradicionais instituiç}es portu
guesas.
Por outro Oado, Candido de
monstra como aOguns desses Otderes
africanos utiOi]aYamse do artiftcio
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de se tornarem YassaOos de PortugaO
para poder e[igir triEutos em póO
Yora e armas de fogo no caso do
soma de KitumEeOa, Yer p. e Tue
depois acaEaYam por se tornar uma
ameaça j presença “coOoniaO” por
tuguesa como no caso do Maga de
KangomEe, p. . Assim, esses “tra
tados de YassaOagem” não garantiam
o controOe coOoniaO portugurs soEre
AngoOa. Candido reconhece as enor
mes Oimitaç}es do “estado coOoniaO
portugurs” no reino de BengueOa e a
fundamentaO importkncia das aOian
ças poOtticas com os réguOos Oocais
para garantir a permanrncia na re
gião p. . No mais, sua anáOise so
Ere a terminoOogia Maga pp. ,
adotada peOas autoridades coOoniais
para definir os soEeranos Tue resis
tiam ao aYanço portugurs, demons
tra outra Ye] Tue o controOe coOoniaO

não passaYa de um proMeto. (ram
muitos os Magas reYoOtosos
(mEora decOare Tue seu estudo
não é uma ceOeEração do coOonia
Oismo portugurs p. , Mariana
Candido adota conscientemente
conceitos e terminoOogias coOoniais
ao tratar de seu oEMeto de estudo.
8ma Ye] Tue a maior parte das fon
tes pesTuisadas foram produ]idas por
estrangeiros p. , eOas refOetem o
oOhar eurocrntrico próprio da época.
A autora fa], por Ye]es, a escoOha por
adotar a terminoOogia encontrada na
documentação, transformando assim
soEeranos Oocais em “YassaOos”, os
triEutos pagos a eOes em “presentes”
e a parca presença portuguesa na
região em “conTuista”, dando con
tornos “coOoniais” a um território
efetiYamente controOado por poderes
africanos descentraOi]ados.
Estevam C. Thompson
historiasafricanas#gmaiO.com
8niYersidade de BrastOia
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