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À partir de là, la notion de territoire cèderait la place à une idée d’espace 
politique, partagé (ou disputé) avec d’“autres”. C’est dans cet espace, au-delà du 
territoire reconnu et immédiatement repérable, que se déroule la guerre actuelle. 

Et c’est là que se trouve Luanda, d’où émane le pouvoir, le gouvernement, la 
“légitimité” d’une autorité distante, abstraite, seulement devinée à travers l'action 
de ses organes locaux, dont l’intervention dans la vraie vie est tous comptes faits 
si rare. Et tout a un nom, finalement : cet espace-là est l’Angola, ce pouvoir est le 

Mpla, cette guerre se passe entre le Mpla et l'Unita... 
 

(Ruy Duarte de Carvalho, Guerre e paix chez les pasteurs kuvale) 
 

  



RESUMO 
 
 

Esta tese volta-se para o exame de como a guerra civil angolana (1975-2002), já 
implicada durante a guerra de libertação contra o colonialismo português, 
imprimiu os termos a partir dos quais a construção de um estado nacional 
unívoco pôde ser concebido. Em diálogo com trabalhos que abordam a questão 
das formações nacionais como agenciamento entre diferenças, colocam-se como 
foco de análise as diversas narrativas sobre o conflito. A oposição entre MPLA e 
UNITA em Angola produziu duas formas opostas de universalização e de 
agenciamento de diferenças, formas estas, no entanto, igualmente direcionadas 
à representação de uma identidade nacional coesa. Diferentes categorias de 
diferenciação como etnia, oposição campo-cidade, raça e reivindicações 
ideológicas foram mobilizadas por cada lado de formas distintas em diferentes 
momentos do conflito, tanto na forma de autorrepresentações quanto na forma 
de contraposições via acusações. Categorias de diferenciação foram sendo 
produzidas no transcurso do conflito à medida que as estratégias dos atores iam 
informando suas agendas políticas. Nesse processo, os oponentes moldaram 
suas irreconciliações um em relação ao outro. Essa rede de narrativas 
conflitantes é mapeada de modo a compreender, ao mesmo tempo, sua 
transformação no que diz respeito ao modo de configurar as diferenças e sua 
contribuição para a formação da imaginação nacional angolana. A análise atenta 
para as inflexões operadas nos regimes discursivos em torno das principais 
questões que compuseram os diferentes momentos do conflito. 
 
Palavras-chave: nacionalismo, guerra civil, etnicidade, Angola, Guerra Fria. 
 

 
 
 
  



ABSTRACT 
 
This dissertation analyzes how the Angolan civil war (1975-2002), already implied 
during the liberation war against Portuguese colonialism, set the terms based on 
which the construction of a univocal nation state could be conceived. In dialogue 
with the literature that approaches the issue of national formation as the handling 
of differences, this work assesses the different narratives on the conflict. The 
opposition between the MPLA and UNITA in Angola produced two different, 
opposed forms of universalizing and handling differences, which were 
nonetheless equally directed towards the representation of a cohesive national 
identity. At different moments during the conflict, each side resorted to different 
categories of differentiation such as ethnicity, the rural-urban divide, race, and 
ideological claims, in the form of both self-representation and contraposition 
through accusation. Categories of differentiation were produced throughout the 
conflict as the actors’ strategies informed their political agendas. In this process, 
the rivals molded their irreconciliations in relation to one another. This network of 
conflicting narratives is mapped out in order to understand both its transformation 
regarding how differences were configured and its contribution to the formation of 
an Angolan national imagination. The analysis focuses on the turning points of 
the discursive regimes concerning the main issues that made up the different 
moments of the conflict. 
 
Key-words: nationalism, civil war, ethnicity, Angola, Cold War. 
  



 

Ilustração 1. Mapa de Angola.  

Fonte: Nações Unidas, Departamento de Operações de Manutenção da Paz, 2004. 



 

Ilustração 2. Mapa dos municípios, comunas e localidades por província em Angola.  

Fonte: Censo de 2014, República de Angola. 

  



 
 
Lista de abreviações 
 
CCPM  Comissão Conjunta Político-Militar 
CIA  Agência de Inteligência Central 
CNE  Conselho Nacional Eleitoral 
CONCP Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias   
  Portuguesas 
DISA  Direção de Informação e Segurança de Angola 
EUA  Estados Unidos da América 
FAA  Forças Armadas Angolanas 
FALA  Forças Armadas de Libertação de Angola 
FAPLA Forças Armadas Populares de Libertação de Angola 
FLEC  Força de Libertação do Enclave de Cabinda 
FNLA  Frente Nacional de Libertação de Angola 
GRAE  Governo Revolucionário de Angola no Exílio 
GURN  Governo de Unidade e Reconciliação Nacional 
MAD  mutual assureddestruction (garantia de destruição mútua) 
MPLA  Movimento Popular de Libertação de Angola 
ONU  Organização das Nações Unidas 
ONUA  Organização das Nações Unidas em Angola 
OTAN  Organização do Tratado do Atlântico Norte 
OUA  Organização da Unidade Africana 
PCP  Partido Comunista Português  
PIDE  Polícia Internacional e de Defesa do Estado 
SADF  Forças Armadas Sul-Africanas 
SWAPO Organização do Povo do Sudoeste Africano 
UNAVEM I Missão de Verificação das Nações Unidas para Angola I 
UNAVEM II Missão de Verificação das Nações Unidas para Angola II 
UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola 
UPA  União das Populações de Angola 
UPNA  União das Populações do Norte de Angola 
URSS  União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Sumário 
 
1. Introdução.............................................................................................................. 14 

1.1 Uma breve incursão pela guerra ........................................................................ 14 

1.2 (Imagi)nação ...................................................................................................... 18 

1.3 Campo e arquivo ............................................................................................... 25 

1.4 A estrutura da tese ............................................................................................. 28 

2. Fronteiras borradas: a constituição dos movimentos de libertação ................. 33 

2.1 Panorama colonial e formação das elites regionais ........................................... 34 

2.2 Configurações .................................................................................................... 40 

2.3 Lutas .................................................................................................................. 44 

2.4 A dimensão civil da guerra de libertação ............................................................ 46 

2.5 Alvor .................................................................................................................. 48 

3. “Depurações”: reajustes discursivos do pós-independência ........................... 51 

3.1 Nito Alves .......................................................................................................... 53 

3.2 A insurreição ...................................................................................................... 61 

3.3 A repressão ....................................................................................................... 64 

3.4 Desfecho ........................................................................................................... 67 

4. Procurações cruzadas .......................................................................................... 70 

4.1 O mercado ideológico e seus imponderáveis ..................................................... 71 

4.2 A corte aos “benfeitores” .................................................................................... 76 

4.3 O apogeu ........................................................................................................... 82 

4.4 Ambiguidades .................................................................................................... 84 

4.5 Os inimigos por procuração e a estrangeirização do inimigo interno .................. 87 

5. Eleições: a desetnicização do conflito ................................................................ 92 

5.1 As eleições: um ponto de virada ........................................................................ 93 

5.2 O contexto de organização das eleições ............................................................ 96 

5.3 Percalços na organização das eleições ............................................................. 98 

5.4 As eleições ...................................................................................................... 101 

5.5 A derrocada: escalada da violência ................................................................. 106 

5.6 A retomada do conflito em perspectiva ............................................................ 110 

6. Considerações finais: fronteiras marcadas ...................................................... 119 

6.1 Derrocada da UNITA: a démarche da lógica da guerra .................................... 119 

6.2 O povo: aldeamentos estratégicos e humanitarismo instrumental .................... 127 

7. Referências .......................................................................................................... 133 

 



14 
 

1. Introdução 

 

A RÉPLICA 
 
I 
Andamos perdidos à busca da Nação 
Nação da vontade Negro-Africana 
Andamos à busca de nós mesmos na Nação 
Nação alienada pelo colonialismo 
Nação desaculturada pela assimilação 
Nação que perdia de imediato uma réplica 
Réplica que surgia na Nação à opção 
 
II 
A Nação confundida buscava aprender o saber 
Saber nas brechas da alienação situado 
Porque colonialismo desaculturava para dar o 
saber 
Na ânsia do saber buscava o além 
Na fuga do destino cruel ficava no aquém 
Na imaginação alienada queria-se "outrem" 
Mas é a réplica que a nação pedia de imediato 
 
(SAVIMBI, Jonas. Quando a terra voltar a sorrir 
um dia. Lisboa: Editora Perspectivas & 
Realidades, 1985.) 

 

1.1. Uma breve incursão pela guerra 

Não é possível referir-se a uma única guerra em Angola. Ainda que se faça 

um recorte temporal, ou mesmo que nos refiramos a um dos seus momentos 

nomeados e convencionados, a multiplicidade de guerras que se pode verificar é 

assombrosa. Desde as primeiras hostilidades de cunho nacionalista contra o 

colonialismo português – comumente referidas para o ano de 1961 – até a morte 

de Savimbi e o “calar das armas” subsequente, em 2002, Angola, enquanto nação, 

fez-se por meio de inúmeras guerras, por vezes concomitantes e entrelaçadas. 

Para citar algumas daquelas que podem ser referidas: a resistência armada contra 

o opressor colonial; a disputa entre os movimentos de libertação pela primazia na 

mesa de negociação da independência e por recursos limitados no mercado de 

apoiantes; um transbordamento da projeção de poder das superpotências no 

“terceiro mundo”; uma defesa elástica do estado do apartheid naquilo que 

considerava ser sua zona de influência; uma orquestração regional de regimes, 

por vezes ditatoriais, garantindo suas alianças; as precipitações violentas 
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ocasionadas pela articulação de mercados (legais e ilegais) de recursos nacionais, 

armas e humanitarismo global; uma guerra inter-étnica marcada por uma 

polarização entre cidade e interior e alimentada por padrões de exclusão 

remanescentes da sociedade colonial e pré-colonial. Poderíamos referir-nos a 

muitas outras – aquelas entre as famílias que se viram em campos opostos, por 

exemplo – talvez a tantas quantas seja possível nomear. Cada uma dessas 

guerras, no entanto, é completamente distinta se assumidos os pressupostos e 

categorias de justificação que sugere em particular. E, não obstante, operaram – 

por falta de termo melhor – concertadas. Como seria possível explicar essa 

comunhão de irreconciliáveis? Creio ser esta uma pergunta de extrema 

importância para se compreender o que veio a ser (e está constantemente vindo a 

ser) a nação angolana – e talvez mesmo, em última instância, todas as outras 

nações. 

 

Mauss (2003) já apontava os elementos agonísticos da dádiva e a vingança 

nas suas descrições do sistema do potlatch do noroeste americano, bem como 

sua recorrência como padrão de dons em outros lugares e épocas. Lygia Sigaud 

(1999) mostra como Lévi-Strauss, em sua célebre introdução a Mauss (2003), faz 

um duplo movimento: filia-se teoricamente a um expoente da escola sociológica 

francesa, retratando a si como herdeiro, e aponta as limitações do mestre. Para 

Lévi-Strauss, Mauss teria sido vítima de um “mal-entendido” (2003): acometido por 

uma metafísica nativa ao analisar o dom a partir da categoria de hau – o espírito 

das coisas que deve retornar –, não consegue discernir o sistema de troca e 

reciprocidade que ali subjaz. No lugar disso, só teria divisado as suas três 

“operações discretas”: dar, receber e retribuir. Caberia a ele, Lévi-Strauss, levar a 

cabo a tarefa inconclusa de arrematar a teoria fazendo a síntese. 

Lévi-Strauss (1976) cunhou a noção da guerra como “falha das relações de 

troca”, sendo a troca uma guerra potencial que transcorre por vias pacíficas. Em 

oposição a essa noção de troca, Clastres (1977) propõe um fundamento da 

aliança na guerra que, ao invés de suspender, criaria a troca; ou seja, afirma a 

positividade da guerra como possibilidade estrutural, não subsumida à troca como 
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“transação infeliz”. Dessa forma, para o autor, a própria existência do inimigo 

surge como fator-chave para que se instaure um ciclo de alianças capaz de, numa 

lógica fissionista ou “vertigem centrífuga” de expansão das sociedades tupis, 

garantir uma marcação entre o interno e o externo. Para Clastres, na 

impossibilidade de obtenção pela troca, guerreia-se violentamente, em um nível de 

interação totalmente novo. Clastres critica Lévi-Strauss na medida em que aponta 

para o lugar de “segundo plano” que este atribui à guerra em relação à troca – 

uma confusão, segundo o primeiro, entre “o fim e o meio”, uma vez que a própria 

aliança prescrita pela existência de inimigos permitiria e ao mesmo tempo 

regularia a troca. Haveria assim uma continuidade entre a guerra, a necessidade 

da aliança e a viabilização da troca. A guerra surge como um sistema fundador da 

sociedade tupi e regulador da ameaça da emergência de uma autoridade (estado 

incipiente) no seu seio (Clastres, 2003). Para Clastres, guerra e troca não se 

encontram no mesmo plano – a primeira enquanto malogro da segunda –, mas em 

planos distintos.  

Entretanto, ao estabelecer uma conexão entre um plano de troca/aliança e 

outro de guerra/inimizade, numa articulação prática, será realmente necessário 

reiterar a dicotomia? Seriam esses campos tão claramente delimitados? Carlos 

Fausto (2001), em defesa do argumento estruturalista, procura demonstrar como 

essa reflexão não se restringe necessariamente a pensar a guerra como troca 

fracassada – tal qual a acusação de Clastres –, aventando a possibilidade de se 

pensar a guerra como troca ipso facto. Essa concepção parte da noção de uma 

forma específica de alteridade que tem como ponto central a categoria do inimigo 

como objeto de circulação para um “consumo da diferença” em um sistema de 

“predação familiarizante”. Ou seja, há um consumo produtivo que não visa à 

simples aniquilação do inimigo, uma vez que o próprio ato de matar é constituinte 

do matador. O consumo do inimigo, portanto, no matar, produz os vivos enquanto 

devir. Uma vez incorporadas as relações de hostilidade às de troca numa 

modalidade violenta – e não mais em planos distintos –, como desempenhando 

papel crucial na articulação de alteridades nas sociedades amazônicas, Fausto 

põe a possibilidade de voltar-se para a guerra como modo de relação, numa 
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tradição analítica que a retrata como a própria negação da relação social. 

Retenhamos essa ideia. 

Por outro lado, o autor destaca que pensar a guerra como troca violenta 

exige uma passagem que, no caso das sociedades analisadas, é desempenhada 

pela instituição da vingança, como apontam alhures Viveiros de Castro e Carneiro 

da Cunha (1985) para os Tupinambá. Contudo, a vingança não poderia ser 

subsumida a um princípio de reciprocidade, uma vez que, não pretendendo um 

equilíbrio, é antes uma relação positivada e continuada de socialidade. Para esses 

autores, não se pode falar em uma “vingança-pagamento”, no sentido de manter-

se um jogo de soma zero em um círculo que se fecha e na troca que se encerra 

como quitação de uma dívida, portanto. Trata-se de uma vingança perpétua, 

sempre inconclusa, que, através dos inimigos, confunde memória e temporalidade 

em continuidade (Op. Cit.:65-7). No âmbito dessa discussão, Fausto prefere sair 

do circuito da vingança – proposição que vinha desde Florestan Fernandes (1970) 

– e pensar na prática de um “consumo produtivo” fora de um ciclo fechado, uma 

dinâmica de guerra em que a troca é assimétrica, e não circulação em busca de 

reciprocidade como fim virtual (Fausto, 2001:328). O inimigo circula e é 

incorporado numa identificação cada vez maior e familiar entre os contendores já 

que, enquanto “afinidade potencial”, confunde-se com a “afinidade virtual” interna 

ao grupo. A predação é uma relação entre sujeitos e o inimigo é uma categoria 

necessária no consumo do valor simbólico de sua diferença para a constituição 

mútua das partes em processo de destruição produtiva – a guerra positivada. 

Entretanto, se é possível pensar a guerra como instância específica de 

troca violenta em continuidade com outras formas de troca, será possível pensá-la 

como relação prática entabulada entre inimigos que não se enquadram segundo 

uma concepção de mundo partilhada? Creio ser possível pensar em uma prática 

da guerra positivada que no lugar de articular alteridades, articularia políticas no 

processo de apropriação de categorias num campo de relações prático-discursivas 

(MONTERO, 2012). Uma vez adotada essa perspectiva, os benefícios para a 

abordagem da multiplicidade de atores e referências díspares nos conflitos 

angolanos sobre os quais me debruço são evidentes, na medida em que ela 
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proporciona um deslocamento da ênfase na “sociedade”, na “cultura” e no “ser” 

para os atores segmentados e seus comportamentos. Isso nos permite entabular 

uma abordagem da articulação de diferenças em contextos pós-coloniais 

completamente desembaraçada da questão das representações, uma vez que 

privilegia o próprio poder como prática discursiva. O que interessa é como os 

eventos são narrados para uma análise de posições daqueles que proferem o 

discurso, não havendo a necessidade de pressupor o outro em si mesmo. 

 

1.2. (Imagi)nação 

 
 

 Como um país herdeiro de fronteiras arbitrárias traçadas pelo colonizador 

pôde estabelecer-se segundo os parâmetros daquelas mesmas fronteiras e, 

apropriando-se do dispositivo estatal colonial, ainda estender sua representação 

plausível de nacionalidade para todos aqueles compreendidos nesse território? 

Mais, como isso pôde acontecer em meio a uma guerra civil, cujas raízes vinham 

desde a guerra de libertação contra o colonizador, que eliciava – de forma violenta 

– aquelas mesmas diferenças que a construção de uma imaginação nacional 

coesa supostamente devia aproximar? 

O propósito desta tese é examinar como a prática do conflito durante a 

guerra civil angolana imprimiu os termos pelos quais a nação passou a ser 

concebida. Em Angola, a formação da nação (ou de suas formas de imaginação) 

ocorreu depois de constituído o estado; seja ele o estado colonial, seja aquele que 

se seguiu imediatamente – herdando instituições –, seja ainda o projeto de estado 

rebelde que a ele se contrapunha (também marcado pela experiência colonial). 

Essa característica – como apontam Trajano et al. (2012) para vários contextos 

africanos – de partida diferenciaria esse caso daquele da formação do imaginário 

nacional nos países europeus. Por ser recente (a guerra em Angola terminou em 

2002), o conflito está bem documentado e candente nas memórias, com 

abundância de diferentes correntes de opiniões. Soma-se a isso o desafio de se 

pensar a implantação de um “estado-nação moderno” (instituição vista como 



19 
 

eminentemente ocidental) a partir de (ou tendo de equacionar) elementos e 

pertenças autóctones. 

Anderson (1991) inaugurou um debate sobre nacionalismo na antropologia 

a partir da ideia de que as nações, como qualquer comunidade, seriam 

imaginadas. Segundo ele, essa imaginação foi possível, inicialmente na Europa, a 

partir de uma combinação entre as relações produtivas capitalistas, a instituição 

da imprensa como primeiro meio de comunicação de massas e a conseguinte 

homogeneização de blocos linguísticos (francês, alemão, etc.) capazes de conferir 

um senso de pertença compartilhado na imaginação. Esses processos permitiram 

que as pessoas passassem a estar conscientes de seus “compatriotas” e suas 

ações simultâneas. Ora, essa forma de imaginação encontra sua expressão 

máxima na instituição do estado moderno, a forma modular da nação. 

Pensando a partir do estado colonial, no entanto, Chatterjee (1993) faz uma 

importante crítica à ideia de Anderson na medida em que ali o estado moderno 

jamais poderia cumprir sua missão normalizadora devido ao princípio inato de 

manutenção de uma classe governante alienígena (os colonizadores). A “miséria 

pós-colonial” para ele consistiria, ao assumir o estado, em render-se às formas 

modulares de imaginação da nação. Para os novos países, surgidos na esteira da 

experiência colonial, seria necessário conceber outras formas de imaginação da 

nação que ultrapassassem a imaginação posta segundo a antinomia entre 

“universalismo ocidental” e “excepcionalismo oriental” implícitas na concepção 

moderna de estado-nacional. 

Pensar a dimensão produtiva do conflito (sem escamotear, evidentemente, 

seu aspecto profundamente destrutivo) é um dos elementos para os quais este 

trabalho vem contribuir. Com a retirada da FNLA da disputa pelo poder de estado 

em Angola e a aglutinação das posições em torno da oposição entre MPLA e 

UNITA, cada qual com seus apoiantes externos consagrados, ambos os lados 

procuraram formas de se legitimar perante todos os angolanos, o que incluía o 

recrutamento de indivíduos de vários grupos étnicos em suas fileiras (a despeito 

de predominâncias) e a adoção de discursos universalizantes. Parto aqui de uma 

discordância com o suposto de que as diferenças são as causas dos conflitos e de 
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que a diversidade étnica é vetor de instabilidade – uma mudança de direção que 

reflete um esforço relativamente recente da antropologia de se avir teoricamente 

com os conflitos e com a produção das diferenças (especialmente em contextos 

africanos).  

Nesse sentido, considero particularmente rentável atentar para “os 

processos sociais e simbólicos que formulam as diferenças interconectando 

repertórios de várias naturezas” (MONTERO, 2012). O exame do agenciamento 

das diferenças permite pensar uma antropologia para além da suposta relação de 

alteridade entre grupos orgânicos e estanques – sejam eles orientados por 

regimes discursivos concernentes a etnia, raça, filiação ideológica ou outros – e 

assim compreender os problemas relacionados à produção das identidades e seu 

uso político pelos agentes em interação. Dessa forma, a proposta é deslocar o 

foco da análise dos grupos para um enquadramento mais amplo no qual se 

considerem as negociações em torno das diferenças que passam a compor o 

regime discursivo de pertença dos atores. 

 Para pensar as relações inter-étnicas, Eriksen (2009) já lembrava que um 

elemento só é apreensível quando outro lhe faz diferença e, portanto, as 

identidades (não só étnicas) não podem, por definição, ser fixas. Schlee (2002; 

2008) vai além e, no âmbito da negociação das diferenças, propõe ver integração 

e conflito como dimensões inter-relacionadas da interação social. Também nesse 

sentido, as categorias de diferenciação (étnicas, raciais ou mesmo ideológicas) 

podem ser vistas como assumidas no transcurso do conflito, e não na sua origem, 

na medida em que as estratégias dos atores são informadas por agendas políticas 

pontuais e não podem ser, portanto, tomadas como elementos pré-dados e 

irredutíveis. As diferenças e identidades (atribuídas ou assumidas) só podem ser 

valoradas com a oposição umas às outras e de acordo com necessidades e 

conveniências contingentes, podendo assumir posições pendulares, sempre em 

contínuo processo de reconfiguração. 

Trajano et al (2012) colocam, como Chatterjee (1996), o desafio de pensar 

o estabelecimento de identidades nacionais em contextos africanos onde as 

identidades étnicas mais pulverizadas seriam historicamente mais expressivas. Os 
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autores concluem que, apesar dessa falta de homogeneização – que 

supostamente minaria a forma modular (ocidental) de nação – as identidades 

nacionais fortes são recorrentes na África. Identidades étnicas, como estratégias 

de diferenciação, podem ser tanto vetores de integração nacional (e.g. Guiné) 

como de conflito (e.g. Libéria), a depender do seu agenciamento. Pertencer a uma 

“tribo” pode diferenciar seus membros dos de outras tribos, mas pertencer a 

“tribos” pode também proporcionar uma instância de identificação a uma 

organização social consoante a uma identidade nacional ou mesmo transnacional, 

no caso do pan-africanismo (TRAJANO et al, 2012:4). Assim, os modelos 

“ocidentais” e “locais” de nação sobrepõem-se e os agentes podem recorrer a 

cada um de acordo com necessidades circunstanciais. Em Angola, a UNITA 

parece ter se beneficiado especialmente desse recurso, expresso em seu discurso 

“pan-africanista” e “tradicionalista” oposto ao inimigo “crioulo”, suposto continuador 

do colonialismo; já o MPLA retratava a ênfase nas identidades étnicas como 

“fetichismo” e “obscurantismo”, sendo estas vistas como obstáculos ao progresso 

e à integração nacional – duas formas opostas de universalização e de propor a 

soberania do estado por meio de distintos agenciamentos das diferenças, mas 

igualmente direcionadas à construção de uma identidade nacional.  

Mamdani (1996) propõe uma abordagem do problema da construção dos 

estados pós-coloniais africanos que leva em conta o legado da experiência 

colonial na forma de suas instituições segregadoras. Ele propõe o conceito de 

“estado bifurcado”, noção análoga àquilo que Jean e John Comaroff (1999) 

identificaram como a existência nos países africanos de “dois públicos”: o “civil” e 

o “primordial”. Com as independências, segundo Mamdani, teria havido um 

processo de desracialização do estado, mas uma concomitante etnicização do 

mesmo (“mulato” e “crioulo”, em cada caso, seriam também identidades étnicas, 

ainda que racializadas1). Se no período colonial o dualismo racial estava ancorado 

no pluralismo étnico – seja através do indirect rule britânico ou da association 

francesa, (ou, incluamos, do assimilacionismo português) –, esse “despotismo 

                                                 
1 Voltarei a isso em especial no capítulo 3. 
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descentralizado”2 teria sido reproduzido no estado pós-colonial, em diferentes 

países, em favor de um grupo herdeiro das instituições não democratizadas (uma 

oposição, no mais das vezes, entre campo e cidade). 

Christine Messiant (2006) expõe com clareza e elegância as 

especificidades segundo as quais essa bifurcação social reproduziu-se em Angola. 

Ela alude a como a formação de elites regionais de “novos assimilados” no interior 

de Angola foi crucial para a formação das primeiras células nacionalistas no 

interior, que depois dariam origem à oposição da FNLA e UNITA ao partido 

instalado na capital após a independência. Simultaneamente, aponta para as 

especificidades da sociedade crioula que se formou, principalmente em Luanda (e 

muito antes de o estado colonial estender seu jugo às demais populações do 

país), na sua relação com a sociedade colonial – o que certamente deixaria sua 

marca no MPLA. Essa percepção é fundamental para que seja possível evitar 

recair em recorrentes armadilhas analíticas, segundo as quais a desigualdade no 

acesso a recursos é, em si, considerada suficiente para explicar os conflitos. 

Segundo Cramer (2005a; 2005b), na economia política do conflito, algumas 

características da desigualdade são mais relevantes do que sua desproporção 

geral. Disparidades localizadas de riqueza e, principalmente, desigualdades 

localizadas de oportunidades de ascensão social – precisamente com relação 

àqueles grupos que constituem um rival potencial e de forma plausível aos mais 

privilegiados – são, segundo o autor, estatisticamente3 muito mais propensas a 

gerar irrupções de violência organizada. Nesse sentido – em consonância à ideia 

de Tilly (1990) em seu trabalho seminal sobre o papel da coerção e do conflito na 

formação dos estados nacionais –, a exclusão de um grupo não é simplesmente 

negativa, senão também um fator relacional direto que configura uma forma de 

inclusão em determinado sistema social. 

De fato, como se verificou em Angola, a despeito de reivindicações 

discursivas de cada um dos movimentos rivais e do imenso número de mortos ao 

                                                 
2 Menos descentralizado no caso português. Como lembra o historiador Michel Cahen 
(comunicação pessoal), o quadro administrativo colonial português era ocupado por brancos desde 
as funções mais baixas como de chefe-de-posto, ao contrário do que ocorria nas colônias inglesas 
e francesas, onde estas eram ocupadas por africanos. 
3 O autor escreve também especificamente sobre a guerra civil em Angola. 
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longo das décadas, nenhum dos contendores caracterizou-se como um partido de 

massas – embora dispusessem de grande poder tanto de dispor sobre populações 

como de insuflá-las.4 O poder concentrou-se, em ambos os casos, nas mãos de 

elites regionais rivais formadas no período colonial (MESSIANT, 2006), cada uma 

capaz de lançar sua reivindicação plausível ao poder de estado. Mas as 

estratégias discursivas de cada uma dessas elites para caucionar sua 

reivindicação variariam de acordo com a plausibilidade histórica. Nesse sentido, 

como já apontado, Trajano et al. (2012:23) observam que uma identidade “crioula”, 

por seu potencial integrador, pode servir de ponte para uma identificação trans-

étnica (como seria o caso em Guiné-Bissau), ao passo que em outros contextos 

assume contornos exclusivos que impedem a integração nacional (como seria o 

caso em Serra Leoa). Em cada caso, inclusão e exclusão estariam condicionadas 

também pelo modo de narrar e inventar(iar) as “origens históricas” desses grupos. 

Aqui, como é forçoso reconhecer ao se assumir a perspectiva da contínua 

produção das diferenças, as diferenciações e seus signos não derivam de um 

passado sedimentado, e as próprias raízes são inventadas segundo uma agenda 

atual, cálculos e antecipações de probabilidades por parte dos agentes. 

Geschiere (2009) dedica-se à aparente ameaça que as identidades 

autóctones – supostamente ancoradas no “apelo ao solo” como rituais de pertença 

– representam ao estado-nação moderno. Ele compara os casos de Guiné e 

Costa do Marfim. Em Guiné, o mosaico de diferentes etnias teria feito com que o 

governo descartasse o apelo à autoctonia num esforço de “desmistificação”, de 

modo a “libertar” as pessoas para a construção de um estado socialista moderno, 

de modo semelhante ao que propôs o MPLA. Na Costa do Marfim, um crescente 

problema de escassez de terras teria desencadeado uma regulação de exclusão e 

recurso à autoctonia como forma de legitimação. Se Geschiere está em 

consonância com as proposições apresentadas anteriormente acerca do 

agenciamento estratégico de diferenças, faz ainda uma importante observação. 

Seja qual for o caso da regulação política, de inclusão ou exclusão de pertenças, o 

processo de construção da nação, se bem que submetido às regras do jogo, é um 

                                                 
4 Voltarei a isso no capítulo final. 
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projeto formulado a partir de cima. Estamos, portanto, diante de agentes 

privilegiados na forma de lideranças que, ainda que estejam constrangidos pelos 

limites de sua legitimidade em suas estratégias e antecipações – sobretudo, como 

aponta Schlee, devido à necessidade de remissão plausível ao repertório 

simbólico condicionante do agenciamento das diferenças5 –, estão no cerne do 

entrecruzamento dos diferentes códigos. 

As lideranças são atores cruciais para a compreensão do cruzamento dos 

diferentes códigos no conflito na medida em que atuam como catalisadores dos 

usos das categorias e lógicas de representação ao recorrerem ao repertório 

simbólico segundo seus limites de plausibilidade. Em Angola os dois rivais 

precisavam ser, cada qual, “universais”. Ambos apregoavam a falsidade do 

oponente, que deveria, em última instância, ser desmantelado diante do legítimo 

sentimento do “Povo”. Para o MPLA, que acusava a UNITA de “tribalismo”, deveria 

haver uma “superação político-cultural” e a criação de um “homem novo”, liberto 

de seus “fetichismos”. Para a UNITA, que acusava o MPLA de continuador do 

colonialismo, deveria haver um resgate da “africanidade” dos povos angolanos do 

interior, secularmente usurpados pelo poder alógeno projetado a partir de Luanda. 

É ao “Povo” (com maiúscula), grande recurso em disputa, que ambos exortam a 

sustentação da luta. Como podemos pensar a projeção desse imaginário da nação 

angolana? Ambas as projeções, ainda que espelhadas, são mutuamente 

excludentes em seus termos, mas se referem a um só território e um só “Povo”. 

“Pátria”, “Povo”, “Governo”, “Nação”, “País”, “Resistência”, “Revolução”, “Partido”, 

todos são escritos em maiúscula nos documentos dos movimentos rivais – como 

nome próprio ou reafirmação da pretensão a uma substancialidade incontestável. 

A atribuição de maiúsculas parece ser um esforço de conferir delimitações a 

coisas potencialmente disformes – até mesmo pela curta duração com que certas 

ideias haviam sido inseridas num país que viu suas fronteiras traçadas pelo 

                                                 
5 Isso introduz variáveis que fazem com que não possamos considerar estarmos simplesmente 
diante da “escolha racional” de indivíduos. Como lembram Montero et al. (2012), os agentes não 
podem dispensar um olhar distanciado e totalizador sobre suas práticas no transcurso das 
urgências do jogo. Para uma discussão pormenorizada dos limites analíticos da suposição da 
escolha racional de indivíduos e sobre os limites impostos às lideranças pelas circunstâncias da 
economia política da guerra civil em Angola, ver Cramer (2002). 
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colonizador.6 Contudo, ainda que essa instabilidade pudesse ser potencialmente 

ameaçadora de um lado, de outro proporcionava uma maleabilidade para a 

disputa simbólica sobre o que seria a nação imaginada. 

Durante os episódios que ficariam conhecidos como Operação Madeira, 

nos anos 1970, em que a UNITA teria colaborado com as autoridades coloniais no 

combate ao MPLA no leste de Angola, uma das cartas que Savimbi trocou com 

um oficial português é reveladora dessa ânsia por substancialidade nacional. Dizia 

Savimbi: 

 

 Eu começo por lamentar e escusar a forma como o adjetivo de 
 nacionalidade foi soletrado [referindo-se à carta recebida de seu 
 interlocutor]. Da mesma forma, ou os gramáticos tornaram-se atrasados 
 de modo que você não precisa de uma letra maiúscula para descrever 
 nacionalidade, ou eles deliberadamente querem nos chamar de 
 portugueses e não de Portugueses (apud MINTER, 1988:58). 

 

Isso é revelador da importância que depois se atribuiria a ser “Angolano”. 

Ambos os concorrentes estavam presos a essa necessidade de plausibilidade. E 

na empreitada de construção de um estado moderno com um acervo de modelos 

prescritos limitado na sua confecção (CHATTERJEE, 1994), a UNITA parecia 

começar de partida com uma desvantagem simbólica histórica, na medida em que 

era largamente vista como representando as populações “atrasadas” do interior. 

Sob esse prisma é possível pensar a guerra em Angola para além da disputa pelo 

poder de estado: elementos de uma guerra conceitual pela delimitação das 

fronteiras simbólicas da nação começam a despontar.  

 

1.3. Campo e arquivo 

A pesquisa de campo conduzida em Angola foi realizada durante o mês de 

junho de 2014 e concentrou-se em duas localidades desse país: Luanda, a capital 

nacional, e Huambo, capital da província de mesmo nome, no Planalto Central. 

Entrevistei principalmente membros da UNITA, tanto em Luanda quanto no 

Huambo, devido à maior escassez de material documental com relação a essa 

                                                 
6 Para uma discussão sobre a noção de fronteira no estado pós-colonial como uma delimitação 
simbólica ao mesmo tempo de aberturas e encerramentos, inclusões e exclusões, ver Commaroff e 
Comaroff (2001). 
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organização do que no que diz respeito ao MPLA, sobre cuja história há fontes 

mais abundantes. Foram também coletados relatos de pessoas comuns de 

diversas origens e atuações que testemunharam as eleições de 1992 e o seu 

malogro, com a retomada da guerra civil. Contatos com acadêmicos de diversas 

instituições universitárias – Universidade Agostinho Neto, Universidade Católica 

de Angola e Universidade José Eduardo dos Santos – foram estabelecidos e 

consistiram em interlocução crucial para o desenvolvimento desta tese. 

As entrevistas realizadas em campo podem ser divididas em duas 

categorias: entrevistas com dirigentes da UNITA, políticos destacados e ex-

comandantes do alto-escalão dessa organização e entrevistas com militantes 

comuns, soldados de baixa patente que viveram em regiões de domínio da UNITA 

durante a guerra civil. A diferença se manifesta sobretudo no que diz respeito ao 

grau de informação política de cada discurso: ao passo que os primeiros estão 

bastante afinados com o discurso oficial do partido – que ainda hoje é a maior 

oposição ao governo –, os segundos encontram-se muito mais desgarrados dessa 

orientação. O relato dos soldados versa, portanto, mais livremente sobre 

experiências diretamente vividas durante o curso de eventos que encontra sua 

cristalização numa “história oficial” ainda em formação, bem como numa “oposição 

oficial” não consensual. 

Em Luanda foram entrevistados altos dirigentes da UNITA. Entre eles 

estiveram o general Samuel Chiwale, mais antigo membro da UNITA ainda vivo, 

que iniciou suas atividades nessa organização ainda na fase inicial da guerrilha 

contra as tropas portuguesas;7 o ministro Almerindo Jaka Jamba, que durante 

muito tempo esteve à frente da diplomacia da UNITA e recentemente foi 

embaixador de Angola na ONU; o General Marcial Dachala, que esteve à frente da 

máquina de propaganda da UNITA na forma de seu jornal “Kwacha” e da rádio 

Vorgan, além de ter sido um dos últimos de suas lideranças a depor as armas em 

2002. 

                                                 
7 Samuel Chiwale é também autor do livro de memórias Cruzei-me com a história (2011), no qual a 
despeito de sua lealdade partidária relata sem peias alguns dos momentos controversos da 
UNITA, como a execução de mulheres acusadas de feitiçaria em fogueiras públicas e a 
perseguição interna a dirigentes e suas famílias (o próprio Chiwale tendo sido alvo de 
perseguições pessoais). 
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No Huambo estabeleci contato, via de regra, com membros do mais baixo 

escalão dessa organização. Recolhi relatos de ex-combatentes na sede provincial 

do partido, localizado contíguo às ruínas da antiga casa de Savimbi, a “Casa 

Branca”, bombardeada pelo governo após o malogro das eleições de 1992. Isso 

foi relativamente fácil porque esses homens, amiúde negligenciados pelo governo, 

reivindicam seus direitos e ainda estão em grande medida na órbita do partido. 

Especialmente valioso foi ter encontrado pessoas que viveram durante muitos 

anos na Jamba – a “capital” da UNITA localizada no extremo sudeste do país, 

próxima às fronteiras da Zâmbia e da Namíbia. Destacaram-se as entrevistas 

realizadas com uma testemunha ocular das duas grandes queimas às bruxas 

acontecidas na Jamba em 1982, nas quais Savimbi eliminou muitos de seus 

opositores e suas famílias sob acusações de feitiçaria. 

De forma a balizar os relatos dos ex-combatentes da UNITA, coletei relatos 

de civis que estiveram no Huambo durante o longo e violento cerco em 1993 e que 

poderiam dar um depoimento mais imparcial sobre os eventos que ali se 

desdobraram. Nesse sentido, o relato de diversos religiosos, freiras e padres de 

diferentes ordens que permaneceram na região apesar do conflito e de privações 

pessoais, foi especialmente valioso. Embora minha tese baseie-se principalmente 

em fontes documentais, a pesquisa de campo foi imprescindível sobretudo para 

testar hipóteses e apurar dados obtidos através das fontes e que já compunham o 

corpo do trabalho desenvolvido.  

A pesquisa de arquivo realizou-se em várias instituições. Em Angola, visitei 

o Arquivo Histórico Nacional em Luanda. Nesse arquivo, tive acesso a 

documentação não publicada do MPLA, que após a independência estabeleceu-se 

à frente do governo na capital. Também tive acesso a memórias de guerrilheiros e 

comandantes dos principais movimentos de libertação recentemente publicadas e 

de circulação restrita a Angola. Durante meu estágio de pesquisa de um ano 

realizado junto à School of Oriental and African Studies (SOAS), na Universidade 

de Londres, tive acesso aos documentos disponíveis na biblioteca dessa 

instituição. Para além da pesquisa documental, um ciclo de encontros dedicados 

aos quarenta anos de independência de Angola realizado em novembro de 2015 
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na Chatham House – instituição voltada ao diálogo entre diferentes setores 

diplomáticos, políticos e financeiros – permitiu-me entrar em contato com figuras-

chave dos processos de negociação durante o cessar-fogo de 1991 e das eleições 

que se seguiram, como os embaixadores Antônio Monteiro e John Flynn. Na 

conferência realizada em maio de 2014 pelo Centro de Estudos Africanos da 

Academia Russa de Ciências, pude entrar em contato com Andrei Tokarev, 

intérprete russo-português encarregado da comunicação entre oficiais soviéticos e 

angolanos no período que se sucedeu à independência. 

A documentação na qual esta pesquisa se baseia vem sendo coletada, 

contudo, desde o período em que iniciei minha pesquisa de mestrado a respeito 

da trajetória de Jonas Malheiro Savimbi e suas imbricações com o contexto de 

guerra civil em Angola. Reunir os documentos nos quais esta tese se baseia foi 

portanto um esforço de muitos anos, durante os quais visitei as bibliotecas das 

seguintes instituições: Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro; 

Universidade de São Paulo e Casa das Áfricas, em São Paulo; Columbia 

University e Biblioteca Pública, em Nova York; Northwestern University, em 

Chicago, especialmente importante devido ao vastíssimo acervo documental para 

estudos africanos de que dispõe; e Universidade Estadual de Campinas. Foi pois 

a partir do trânsito entre lugares e instituições que se constituíram tanto o acervo 

documental a partir do qual desenvolvo este trabalho quanto as experiências que 

me permitiram concluí-lo. 

1.4. A estrutura da tese 

 Os capítulos da tese orientam-se em torno de pontos de inflexão de 

regimes discursivos durante o processo de conformação política das formas de 

imaginação da nação em Angola. Esses pontos sinalizam o deslocamento de 

regimes discursivos e agenciamento de categorias tanto por parte do MPLA 

quanto da UNITA. Evidentemente, ao apontá-los, isso não implica afirmar que o 

contínuo processo de reconfiguração encontrava-se estagnado em seus 

interregnos ou, muito menos, que cada um dos momentos representa um 

rompimento com a configuração precedente e guarda, por conseguinte, 

características incomunicáveis com relação a outros regimes discursivos. Bem ao 
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contrário, aqui se trata, sobretudo, da comunicabilidade de posições contrárias. 

Não se confere, tampouco, um caráter axiológico diferenciado a esses marcadores 

temporais, como se representassem alguma sorte de “pontos quentes” da história, 

o que descartaria numerosos elementos imprescindíveis para a compreensão dos 

complexos eventos que se desdobraram em Angola. Seu valor é, portanto, tão-

somente de caráter heurístico, de forma a conferir, algo artificialmente, um maior 

contraste àqueles elementos que se deseja destacar com mais clareza – i.e., a 

reconfiguração dos usos políticos de categorias8.  

O intuito dessa abordagem é, portanto, menos o de reificar marcadores 

temporais sancionados pela abordagem convencionada da história política do 

país, e mais o de borrá-los – explorando continuidades e padrões recorrentes nas 

estratégias dos movimentos à medida que as linguagens políticas foram se 

alterando. Dessa forma, a tese é composta por seis seções, sendo esta a primeira 

delas, uma introdução à proposta da tese com uma discussão pormenorizada dos 

conceitos utilizados e do debate teórico em torno deles na antropologia.  

O segundo capítulo volta-se para os desdobramentos políticos, sobretudo 

internos a Angola, nos anos do colonialismo até a independência. O propósito do 

capítulo é fornecer subsídios e apresentar elementos fundamentais para a 

compreensão dos eventos referenciados nos demais capítulos, além de introduzir 

a argumentação proposta ao longo da tese. Atentar-se-á para o período de 

formação dos movimentos, com especial atenção aos aspectos não óbvios de sua 

configuração, bem como para suas correlações com a sociedade colonial do 

período e a agudização das tensões sociais que esta ensejava. Argumenta-se que 

a configuração de diferentes agendas nacionalistas regionais remarcaria a 

polarização do conflito em torno da oposição cidade/mata que tem, em última 

análise, raiz nas diferentes vivências do colonialismo em Angola. Essa 

constatação também passa necessariamente pelas relações tecidas nesse 

momento efervescente de independências africanas, no qual apoios através do 

                                                 
8 Eventos comumente tidos por mais dramáticos na história da guerra civil angolana – como a 
“Internacional Democrática” organizada na Jamba em 1985 e a Batalha de Cuito Cuanavale, em 
1987, a maior jamais travada na África subsaariana e na qual ambos os lados reivindicaram vitória 
– figuram, na tese, antes em meio a paroxismos de momentos discursivos do que em meio a 
pontos de inflexão dos mesmos. 
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continente (sobretudo de países do norte da África e da Tanzânia) e o 

estabelecimento de redes políticas desempenharam papel crucial para o 

estabelecimento dos movimentos, ainda privados de apoio significativo oriundo da 

dinâmica da Guerra Fria. 

No terceiro capítulo, analisa-se um momento crucial da configuração 

política angolana, na forma de “depurações” discursivas que ocorreram sobretudo 

no ano de 1977. Com a derrocada da FNLA como força pretendente ao poder de 

estado e o isolamento temporário da UNITA no leste, esse capítulo volta-se 

especialmente para as transformações ocorridas no âmbito do MPLA. O capítulo 

tem por mote central as mudanças ocasionadas pela controvérsia em torno do que 

se alegou ter sido uma tentativa de golpe de estado interna ao MPLA em 1977 e 

os extensos expurgos que se seguiram. Entretanto, o enfoque nesse aspecto 

factual é somente aparente, por ser muito mais profícuo atentar para o profundo 

acirramento dos regimes de exclusão interna no período, com a redefinição 

daqueles que seriam de fato os herdeiros do aparato estatal ao lado do MPLA, 

vencedor na primeira fase do conflito. Argumenta-se que esse deslocamento na 

configuração do poder na capital teve um papel crucial para a progressiva 

consolidação da legitimação do MPLA como representante do governo e, 

sobretudo, para a escalada do conflito em sua nova fase de internacionalização. 

O aspecto pelo qual o conflito angolano ganhou mais visibilidade – as 

“guerras por procuração” da Guerra Fria – é objeto de consideração no quarto 

capítulo, que enfatiza aquilo que chamei de “inimigos por procuração”. Ainda no 

âmbito de suas “depurações discursivas”, após 1979, MPLA e UNITA passam 

cada vez mais a polarizar o conflito em Angola com o desaparecimento da FNLA 

como força expressiva. O capítulo explora como essa polarização interna foi aos 

pouco se sincronizando com a grande polarização geopolítica do momento entre 

EUA e URSS. No entanto, a argumentação é construída a partir de um enfoque 

nas disputas internas a Angola. Partindo da constatação de que a vocação tanto 

do MPLA quanto da UNITA para aderir a um dos blocos geopolíticos não era óbvia 

desde o princípio – tendo ambos buscado apoio tanto de Washington quanto de 

Moscou em sua luta contra Portugal e entre si –, o capítulo explora como o 
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deslocamento discursivo ideologizado respondeu a uma necessidade e estratégia. 

Outro elemento a ser discutido é como as “superpotências” viram-se antes 

enredadas no conflito angolano devido a suas agendas internas de contenção e 

projeção de poder, ao invés de na posição de condicionadoras dos termos 

segundo os quais se lutou essa guerra. Crucial para a construção do argumento 

da tese, este capítulo explora a ideia de que a introdução do “inimigo por 

procuração” e da instanciação internacional do conflito interno propiciaram um 

novo deslocamento simbólico importante para a consolidação da ideia de um 

poder unívoco sobre o território herdado do colonialismo, com seu traçado 

arbitrário. Defendo a ideia de que, ao acusar o oponente de ser um “fantoche” do 

imperialista estrangeiro, tanto UNITA quanto MPLA puderam construir suas 

plataformas simbólicas de “herdeiros naturais” (ainda que inconciliáveis) da nação 

angolana e, dessa forma, forjar complementarmente – se bem que de forma 

oposta nos termos em que as proposições eram feitas – uma imaginação nacional 

unívoca.  

O quinto capítulo considera o ambiente instaurado com o fim da lógica de 

apoios da Guerra Fria e com os eventos que levariam, afinal, à organização de 

eleições presidenciais em Angola sob a “observação” da ONU na forma de uma 

missão muito destituída de recursos e reais capacidades de supervisão. O esforço 

central do capítulo é mostrar como, antes de uma neutralização da lógica bélica 

dos anos de guerra anteriores, os próprios termos pelos quais os Acordos de 

Bicesse (que deveriam pôr fim às hostilidades e levar o país à democracia) foram 

concebidos levariam a uma reprodução do conflito na medida em que se esboçou 

um cenário no qual “o vencedor leva tudo”. É nesse momento também, com uma 

visibilidade internacional sem precedentes do conflito em Angola, que uma visão 

“étnica” do mesmo ganha força, alguns autores chegando mesmo a referir-se a 

uma “etnicização do conflito”. Defendo, entretanto, ao contrário, que o próprio 

transcurso da campanha eleitoral e os resultados do primeiro pleito (por mais 

controversos que possam ter sido), com a conseguinte retomada das hostilidades, 

apontam antes para uma relativização no âmbito da disputa interna daquilo que 

observadores estrangeiros haviam identificado como um “voto étnico” para cada 
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um dos movimentos convertidos em partidos. Argumento que a própria 

necessidade nos anos precedentes de cada um dos movimentos construir uma 

forma de universalização oposta à do adversário – numa dinâmica de forja mútua 

– teria levado à erosão do que anteriormente poderia ter sido um apoio 

regional/étnico a cada um dos modelos rivais de univocidade intransigente da 

nação. Essa tendência de “desetnização” do conflito parece ter se acentuado 

dramaticamente nos anos finais do conflito, tanto devido à política do MPLA-

Governo de esvaziamento do campo (com um consequente afluxo direto ou 

indireto de grandes contingentes populacionais às cidades), quanto pela prática 

crescente de ambos os lados de cooptação forçosa das populações das áreas que 

ocupavam. Trabalho com a ideia de que, precisamente no momento em que a 

noção de conflito étnico em Angola ganhou mais notoriedade junto à opinião 

pública internacional, os fundamentos de plausibilidade desse fator como uma 

força motriz do conflito se esboroavam. 

O sexto e último capítulo, de conclusão, trata daquilo que identifico como o 

fechamento do círculo discursivo, com a vitória do MPLA como autoridade 

incontestável (precisamente porque não democrática) e a conclusão do percurso 

simbólico no qual Angola é postulada como nação unívoca. Exploro os 

desdobramentos daquilo que Messiant chamou de os anos de “nem guerra nem 

paz”, entre 1994 e 1998, com o progressivo isolamento da UNITA – premida por 

sanções econômicas internacionais e cada vez mais dependente do mercado 

ilegal de diamantes e de armas – até sua derrocada final, em 2002, com a morte 

de Savimbi e a rendição das células remanescentes. Exploro a ideia de que o 

“calar das armas” em Angola, antes de significar o advento da paz no país, foi o 

resultado da consecução da guerra e da “lógica de guerra" até suas últimas 

consequências – com a exclusão da possibilidade de assunção de uma sociedade 

civil composta por “angolanos desarmados” como fenômeno complementar ao 

processo. Concluo que o triunfo de um dos modelos universalizantes de nação 

unívoca construídos no bojo do conflito é, portanto, indissociável da própria forma 

como a dinâmica do conflito propiciou sua construção. 

  



33 
 

2. Fronteiras borradas: a constituição dos movimentos de libertação 

 

 O comboio cheio de malas e do receio tímido 
 de estrangeiros em terra desconhecida, cuja 
 lusitanidade se nos afigurava tão problemática 
 como a honestidade de um ministro, rolou do 
 cais para os musseques num gingar inchado de 
 pombo. A miséria colorida dos bairros que 
 cercavam Luanda, as coxas lentas das 
 mulheres, as gordas barrigas de fome das 
 crianças imóveis nos taludes a olharem-nos, 
 arrastando por uma guita brinquedos irrisórios, 
 principiaram a acordar em mim um sentimento 
 esquisito de absurdo, cujo desconforto 
 persistente vinha sentindo desde a partida de 
 Lisboa, na cabeça ou nas tripas, sob a forma de 
 uma aflição inlocalizável, aflição que um dos 
 padres presentes no navio parecia compartilhar 
 comigo, afadigado em encontrar no breviário 
 justificações bíblicas para massacres de 
 inocentes. 
 
 (António Lobo Antunes. Os cus de Judas. Rio 
 de Janeiro: Objetiva, 2003.) 

 

O propósito deste capítulo é fazer uma breve apreciação de algum dos 

eventos que marcaram o vasto período de resistência, luta clandestina e guerra 

contra as forças coloniais portuguesas em Angola de modo a oferecer elementos 

fundamentais para a compreensão dos capítulos que se seguem nesta tese. Esse 

é um período de enorme complexidade e, por si só, já renderia ocasião a inúmeras 

teses, ou mesmo inteiras agendas de pesquisa – como de fato é o caso. Aqui, os 

esforços recaíram tão-somente em fornecer subsídios para a compreensão do 

contexto social em que surgiram os movimentos de libertação que viriam a se 

constituir nos contendores pelo poder de estado em Angola independente. O 

período ensejaria a concertação de três principais movimentos armados a partir de 

uma miríade de organizações clandestinas: o MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola), a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) e, 

dissidência desta, a UNITA (União Nacional para a Independência Total de 

Angola). Inicialmente dispersos e com pouco auxílio internacional na forma de 

armas e dinheiro (apoio, este, dissuadido sobretudo porque Portugal era membro 

da OTAN), não obstante, esses movimentos lograram manter uma luta de 
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guerrilhas que as forças portuguesas em última instância não poderiam vencer. 

Tendo os movimentos buscado recursos escassos nos dois lados da “cortina de 

ferro” da Guerra Fria, cada qual se tornou paulatinamente “especializado” em uma 

das esferas de influência.9 Como se abordará, a guerra de libertação também já 

antecipava choques entre os movimentos concorrentes – que prenunciavam a 

corrida ao poder de Estado –, bem como alianças inesperadas.  

 

2.1. Panorama colonial e formação das elites regionais 

A colonização de Angola por Portugal, como quer especialmente uma 

história romanceada, teria começado com a chegada às costas africanas do 

explorador Diogo Cão, em fins do século XV. Entretanto, o início de um tipo de 

colonialismo que iria de fato abranger o cotidiano das pessoas dentro do território 

do que é hoje Angola é muito mais recente. Na esteira da Conferência de Berlim 

(1884-1885) e do que ficou conhecido como a “partilha da África” por potências 

imperialistas europeias em fins do séc. XIX, Portugal vê-se em meio a uma 

enorme crise orçamentária e à pressão internacional para a ocupação efetiva de 

seus territórios ultramarinos como forma de legitimação de seu direito ao império 

colonial que reivindicava (THOMAZ, 2002). O resultado imediato dessa nova 

agenda internacional imperialista é a organização de diversas expedições militares 

do exército português para o interior angolano na forma de “guerras de 

pacificação” ou “avassalamento”, as quais se estenderiam pelos primeiros anos do 

séc. XX (PÉLISSIER, 1976). Como passo seguinte ao projeto, Portugal confere 

autonomia administrativa a suas colônias. O governador nomeado para 

administrar Angola, Norton de Matos, inicia projetos de desenvolvimento de 

infraestruturas com base em empréstimos internacionais. Mas Angola permanece 

essencialmente uma colônia penal, para onde são enviados “indesejados” 

portugueses, sem grandes projetos desenvolvimentistas. 

Com o golpe militar de 1926 pelo General Carmona, Salazar é chamado a 

equilibrar o déficit que ameaçava a posse das colônias e, com poder de veto a 

todos os orçamentos, centraliza a administração. Em 1928 Salazar torna-se chefe 

                                                 
9 Esse aspecto será mais profundamente abordado no capítulo 4. 
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de estado. Em 1933, ano de aprovação da nova Constituição, institui-se o Estado 

Novo, que vigorará por 41 anos, até ser derrubado pela Revolução dos Cravos em 

25 de abril de 1974. Nesse regime, a igreja católica volta a assumir o lugar 

proeminente que perdera durante a Primeira República e um sistema de 

oligarquias predomina na economia (BIRMINGHAM, 2003). Segundo a orientação 

conservadora do regime, os territórios coloniais deveriam desenvolver-se por meio 

de capital português – como parte do que viria a ser denominado um “imperialismo 

de prestígio”, baseado num imaginário mítico do “mundo lusitano” (TORRES, 

1991) –, de modo a evitar a infiltração de interesses rivais. Na prática, essa 

determinação, motivada sobretudo pela ansiedade do estado português com 

relação à possível perda de territórios que poderia advir de sua efetiva ocupação 

rentável por parte de potências coloniais europeias, especialmente a Inglaterra, 

fez com que o desenvolvimento econômico das colônias se estagnasse 

(CLARENCE-SMITH, 1990). Não obstante, Angola seria a principal colônia de 

povoamento de Portugal, e portanto aquela onde havia mais colonos vindos da 

metrópole, distribuídos especialmente pelas principais cidades costeiras (Luanda, 

Benguela, Moçâmedes, Lobito) e no Planalto Central angolano. 

De modo a contrapor-se às primeiras pressões para a descolonização, 

surgidas na esteira de Segunda Guerra Mundial com a independência de várias 

colônias britânicas e francesas, Salazar implementa a unificação do estado 

metropolitano com as colônias de ultramar, que passaram a ser denominadas 

“províncias” (THOMAZ, 2002). Com isso, o intuito é afirmar para a comunidade 

internacional que não se trata de uma metrópole com colônias, mas de um único 

país espalhado por vários continentes. Para essa reivindicação de unidade, 

concorria a disseminação pelo regime salazarista da doutrina que ficou conhecida 

como “luso-tropicalismo” – baseada em grande medida em uma vulgata das ideias 

do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, esta corroborada pelo próprio –, segundo o 

qual o colonialismo português diferiria de suas contrapartes inglesa, francesa e 

belga na medida em que se basearia no convívio harmônico das raças e no 
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pendor natural do português para a miscigenação e a tolerância.10 Um dos 

elementos mais óbvios a destoar dessa versão era, contudo, a existência de 

trabalho forçado disseminado nas colônias, especialmente utilizado em obras 

públicas, para o qual toda a população “indígena” poderia ser requisitada (CAHEN, 

2012). No que diz respeito ao trabalho contratado, seria marcado por diversos 

escândalos no que diz respeito a sua camuflada obrigatoriedade e às péssimas 

condições de trabalho dos trabalhadores, muitos mais jovens do que era permitido 

por lei. 

A pretensa benesse do colonialismo português era argumentada 

principalmente com base na possibilidade de aquisição da cidadania portuguesa 

por parte dos africanos. Segundo o “estatuto do indigenato” em vigor, estava 

prevista a possibilidade de que um “indígena” se convertesse num “assimilado” – 

i.e. em cidadão pleno para todos os fins de direito, conforme o estatuto jurídico 

atribuído a todos os brancos, independentemente de suas origens. Ser 

considerado “assimilado” – possibilidade aberta somente aos homens, uma vez 

que as mulheres deveriam ser filhas ou esposas de um assimilado para adquirir o 

estatuto – permitia a um indivíduo eximir-se do trabalho forçado. Embora devesse 

pagar mais impostos, possibilidades de trabalho mais bem remunerados também 

eram abertas. Para isso, no entanto, deveriam dar provas de bom domínio da 

língua portuguesa falada e escrita (num contexto em que o analfabetismo na 

metrópole portuguesa era generalizado), ser cristãos praticantes e não incorrer em 

práticas e cultos “primitivos”, ter um emprego remunerado, ter renda e dar provas 

de modos “civilizados”, tais como calçar sapatos e comer à mesa com talheres. 

Todas essas provas deveriam ser aferidas pelo “chefe de posto” – funcionário 

colonial português branco – da localidade. Este poderia, a qualquer momento, 

reverter a decisão caso julgasse que o indivíduo em questão havia recaído em 

velhos hábitos. A obtenção do estatuto de assimilado era, portanto, mais uma 

previsão legal para justificar um status quo de exclusão do que uma possibilidade 

                                                 
10 Para uma completa e meticulosa desconstrução tanto dessas ideias como dos supostos 
elementos que a justificavam, ver o trabalho de Bender (1980) e Thomaz (2001). 
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prática. A obtenção era dificílima e dependente das relações com as autoridades 

locais, com raríssimos casos de concessão (MESSIANT, 2006). 

A única forma de viabilizar esse projeto, pelo qual qualquer possibilidade de 

ascensão social deveria passar, era através do acesso a instrução que, na maior 

parte de Angola, era fornecida somente por instituições religiosas – em particular 

as missões cristãs (DULLEY, 2010). Aqueles poucos indivíduos, geralmente 

ligados às missões, que ascendiam à condição de “assimilado” em geral 

compunham uma parcela diminuta de populações locais, configurando um quadro 

em que elites regionais subalternas passaram a se formar (MESSIANT, 2006).11 

As primeiras iniciativas de movimentos nacionalistas em geral formaram-se a partir 

dessas plataformas regionais. Outro resultado dessa configuração seria, ainda no 

período colonial, a atribuição de etnônimos distintos a diferentes parcelas da 

população compreendida no território colonial angolano. Esse processo deveu-se 

em grande parte ao fato de diferentes denominações religiosas devotarem-se à 

missionação do que identificavam como diferentes grupos etnolinguísticos – o 

próprio processo de tradução do catecismo sendo chave nesse processo 

(DULLEY, 2010). Populações que até então não se viam necessariamente como 

pertencentes a um mesmo grupo, em função da língua compartilhada e da 

evangelização, passaram a ser designadas pelo mesmo etnônimo. 

Entre os etnônimos atribuídos a largas parcelas populacionais em Angola, 

os principais em termos de número de pessoas a que se destinavam compreender 

são: os Ovimbundu, principalmente no Planalto Central e na porção ao sul deste; 

os Ambundu, no oeste, incluindo a região de Luanda e arredores; e os Bakongo, 

no norte do país, incluindo Cabinda e amplas parcelas do que eram no período o 

Congo belga e o Congo francês. Três diferentes igrejas protestantes históricas 

atuariam em seu projeto evangelizador de acordo com uma divisão etnolinguística: 

congregacionistas junto aos Ovimbundu, metodistas12 junto aos Ambundu e 

                                                 
11 Para uma discussão aprofundada acerca da negociação de categorias de designação e prestígio 
que essa situação colonial ensejou, além de uma reflexão acerca da própria conformação do que 
se denominariam “grupos étnicos” em Angola ver Dulley (artigo inédito). 
12 Após a independência, ao passo que o regime oficialmente ateu do MPLA declara a crença 
religiosa incompatível com a pertença ao partido, à igreja metodista é concedida uma exceção, na 
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batistas junto aos Bakongo (SCHUBERT, 2000). Entretanto, essas sobreposições 

são extremamente esquemáticas e é necessário cautela para não incorrer no vício 

de considerá-las como entidades estanques. Mesmo uma vez considerado que 

não poderia haver uma delimitação clara entre os pretendidos grupos designados 

pelos etnônimos em Angola e que essas instituições religiosas não estavam 

meticulosamente distribuídas segundo esse critério, havendo muitas outras 

denominações, ainda é preciso reservar uma enorme margem no exercício 

analítico para os simples imponderáveis que configuração tão complexa e 

dinâmica deve observar. Essas reservas devem ser ainda mais estendidas 

quando, depois, são feitas aproximações com relação aos movimentos de 

libertação que se originam nesses contextos – grande parte das leituras que 

atribuem à guerra civil que sobreviria em Angola um caráter étnico resvala por 

esse vinco contraproducente heuristicamente. Um dos argumentos contra 

semelhante leitura é o fato de a igreja católica, que desfrutava de posição 

privilegiada junto ao governo salazarista, ter-se feito presente em todos esses 

territórios, numa lógica de competição com a igreja protestante. Aos espiritanos, 

principal congregação católica presente em Angola (DULLEY, 2010), juntou-se 

uma miríade de outras. Várias destas ofereciam ensino gratuito a “indígenas” e 

constituíam, portanto, também um caminho possível na aquisição dos 

conhecimentos necessários para a “assimilação”. 

Messiant (2006) faz ainda mais uma distinção quando se refere a “antigos 

assimilados” e “novos assimilados”. A distinção não se refere exatamente ao que 

se passou a se designar, com a introdução do indigenato, por “assimilado” para 

fins de direito, mas a uma diferença histórico-social. Segundo sua concepção, os 

“antigos assimilados” seriam aqueles em geral ligados àquelas comunidades 

crioulas onde a colonização portuguesa se fizera sentir por mais tempo, 

especialmente em Luanda e arredores. Isso se dá num contexto em que essas 

comunidades não só estiveram inseridas na sociedade colonial, como passaram a 

pensar em si como “angolanas” muito antes do que outras populações 

                                                                                                                                                     
prática, na medida em que esta se propõe a prestar “um serviço cristão para o socialismo” 
(MESSIANT, 2008). 
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compreendidas por aquele território colonial. Eles configurariam, no contexto 

colonial, uma espécie de elite entre os subalternos. Com a expansão do estado 

colonial português para o interior e a concomitante empreitada de evangelização, 

no século XX, outras elites regionais se formariam à medida que parcelas locais 

da população ascendiam à condição de “assimilados” – os “novos assimilados”. 

Para a autora, a conformação dessas elites diversas seria a causa primordial para 

a formação dos diferentes movimentos de libertação, MPLA, FNLA e UNITA – com 

um projeto nacional de unificação, mas tendo sua base de apoio popular 

predominante em diferentes regiões do país. A diferença estrutural na sociedade 

colonial entre “antigos” e “novos assimilados”, para ela, também determinaria a 

oposição mais geral na qual o MPLA seria visto como o movimentos das cidades, 

dos “mulatos” e “antigos assimilados”, e a FNLA e a UNITA seriam consideradas 

movimentos do interior, dos “africanos” e “novos assimilados”. Por extremamente 

útil que essa constatação possa ser para a compreensão dos desenvolvimentos 

políticos do nacionalismo angolano, ainda é preciso fazer uma ressalva – e 

Messiant a faz – às limitações analíticas desse esquematismo. 

Esse esquematismo requer precauções de reserva, uma vez que (1) a 

própria disputa pelo poder de estado entre os movimentos foi também uma disputa 

pelo estabelecimento da supremacia de um projeto nacional unívoco de 

englobamento de todos os povos em um território indivisível e (2) a remissão a 

uma base étnica seria profundamente relativizada à medida que outros fatores e 

desenvolvimentos políticos se fizeram sentir ao longo das décadas de disputa. 

Posta essa reserva, chegamos ao seguinte esboço: o MPLA seria respaldado por 

uma base predominantemente citadina, com especial ênfase em Luanda, 

composta por Ambundu e mulatos, e com uma liderança que refletiria em grande 

medida a velha elite crioula de “antigos assimilados” desse contexto; a UPA 

(posteriormente renomeada FNLA) seria respaldada por uma base 

predominantemente nortista e Bakongo, com uma elite évoluée de “novos 

assimilados” no contexto angolano e com especiais laços com o contexto do 

Congo-Kinshasa (ex-Congo belga) e projetos de restauração do antigo reino 

mítico do Kongo, transnacional; a UNITA, dissidência da FNLA, seria respaldada 
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por uma base predominantemente rural, com especial ênfase no Planalto Central 

e em menor medida no leste, de Ovimbundu e Tchokwe, e com uma liderança que 

refletiria em grande medida uma camada de “novos assimilados” bastante 

identificados com valores de cunho protestante. 

Se esse esquematismo por si só é deficiente para dar conta da 

complexidade dessas organizações, a própria origem dos movimentos 

nacionalistas em Angola colonial em sua fase clandestina é reflexo da grande 

diversidade de situações e reivindicações que ali fermentavam. Para cada região, 

uma miríade de pequenas organizações se forma, desde assembleias religiosas 

onde também se discutia política às escondidas das autoridades coloniais até 

grupos que articulavam a resistência armada (PÉCLARD, 2015). A história dos 

três principais movimentos é portanto uma de fusões e coagulações à medida que 

os termos da disputa passam paulatinamente de regionais para nacionais. É 

importante frisar, uma vez mais, que se esse esquematismo nos permite elencar 

de partida uma imagem provisória das origens do conflito que se configurou, ela 

não é uma de conflito étnico – a própria noção de etnias estanques sendo 

bastante um produto da narrativa colonial em Angola. Mas, mais importante, ele 

nos permite divisar uma configuração de elites subalternas regionalmente situadas 

e rivais, igualmente inclusas numa narrativa colonial de angolanidade, mas de 

formas e em posições distintas. Esse quadro de configuração política, 

especialmente num contexto de iminente deterioração do projeto colonial 

português, tem, este sim, muito mais rendimento para a compreensão dos 

desdobramentos posteriores. Vejamos com um pouco mais de vagar alguns dos 

elementos que compuseram a formação dos movimentos nacionalistas. 

 

2.2. Configurações 

Um nacionalismo angolano citadino já era expresso por setores de 

comerciantes e colonos brancos,13 embora essas organizações tendessem a opor-

se de forma intransigente à autodeterminação dos africanos e compusessem em 

                                                 
13 Houve inclusive um movimento independentista no século XIX, na esteira da independência do 
Brasil. 
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grande medida as milícias de “vigilantes” que cometeriam inúmeras atrocidades 

(MARCUM, 1969). Os anos 1950 e 1960 trouxeram um período de grande 

crescimento econômico para Angola colonial, com o apogeu na primeira metade 

dos anos 1970, a despeito do já franco conflito. Novos planos de desenvolvimento 

de infraestrutura foram feitos com a abertura a investimentos de capital 

estrangeiro. Diamantes e petróleo passaram a ser explorados em grandes 

quantidades e o escoamento de cobre do Congo e Zâmbia por ferrovias e portos 

angolanos rendiam grandes lucros aduaneiros. No norte, verifica-se uma grande 

expansão das lavouras de café, nas quais se empregava em grande parte 

trabalhadores sulistas ovimbundu, o que teria levado a tensões com a população 

local de predomínio bakongo. Acentuou-se também um programa do governo 

colonial para o assentamento de portugueses brancos em colônias agrícolas, 

especialmente no Planalto Central, onde o clima é mais ameno. O programa, no 

entanto, foi um completo fracasso, com a maior parte dos colonos abandonando 

os assentamentos em função de empregos nas cidades (BENDER, 1980). Um 

grande afluxo de imigrantes pobres portugueses começa a chegar a Angola em 

busca das oportunidades trazidas pelo crescimento econômico. A criação dessa 

camada populacional – em sua grande maioria analfabeta – privaria a população 

local da maior parte dos empregos disponíveis na economia formal, mesmo 

aqueles em que baixa qualificação era requerida (MESSIANT, 2006). Isso se fez 

sentir especialmente entre as comunidades de “antigos assimilados”, que viu 

ameaçada sua posição de relativo prestígio na sociedade. O interregno 

republicano anterior ao Estado Novo, no início do século XX, propiciara à classe 

urbana de mestiços e assimilados uma articulação política em face da crescente 

ameaça a sua posição social e a seus postos de trabalho devido ao afluxo de 

imigrantes brancos favorecidos pelo regime (HEIMER, 1980). 

Sob forte influência do Partido Comunista Português (PCP), uma 

intelligentzia de mestiços e “assimilados” urbanos emerge, especialmente em 

Luanda, na conspiração contra o colonialismo em ambiente internacional 

efervescente. Favorável a esse ambiente é a concentração, principalmente em 

Portugal, de estudantes oriundos das elites coloniais na chamada “Casa dos 
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Estudantes do Império” (SERRANO, 2002), por onde passaram, entre outros, 

Agostinho Neto, Lúcio Lara, Mario de Andrade e Jonas Savimbi. Nesse contexto, 

Viriato da Cruz, intelectual marxista, é um dos elementos centrais na criação do 

MPLA. Perseguidos pela PIDE – polícia de estado portuguesa –, Viriato da Cruz, 

Mario de Andrade e Lúcio Lara, todos mestiços, instalam-se em Paris, de onde 

trabalham em prol da organização do partido. No final dos anos 1950 havia uma 

miríade de pequenos grupos anticoloniais em Luanda antes da consolidação do 

MPLA, que se formou oficialmente em Acra, Gana, em 1959, e exilou-se primeiro 

em Guiné-Conakry e, depois, no Congo-Kinshasa (CHILCOTE, 1972). 

Em resposta a essa tendência “subversiva”, a partir de 1959 são feitas 

prisões em massa pela PIDE, entre as quais a de Agostinho Neto, que viria a ser 

líder do MPLA, com grande comoção da comunidade socialista internacional. 

Nesse contexto, uma aliança com marinheiros angolanos da marinha mercante 

proporcionou um canal de comunicações alternativo ao MPLA. Com o aumento da 

pressão internacional que se seguiu à independência de vários países africanos, 

as autoridades portuguesas aproveitam-se da tendência de as organizações 

nacionalistas organizarem-se entre estudantes expatriados para reivindicar que 

tais movimentos tinham origem externa e eram infiltrados por agitadores – embora 

estivessem em grande medida sendo articulados a partir da própria metrópole 

que, Portugal pretendia fazer crer, compunha um único país com os territórios de 

ultramar. Em março de 1959 a repressão colonial atinge novos níveis com o envio 

de paraquedistas que saltam sobre Luanda numa demonstração ostensiva de 

força. Em 1961 é criada a CONCP – Conferência das Organizações Nacionalistas 

das Colônias Portuguesas – em Dar es-Salaam, na Tanzânia, como tentativa de 

articulação da resistência armada ao colonialismo português (CONCP, 1967). 

A UPA, União das Populações de Angola – antiga UPNA, União das 

Populações do Norte de Angola –, sob liderança de Holden Roberto, via-se com o 

dilema da superação de suas bases regionais para a proposição de um projeto de 

alcance nacionalista angolano (N'GANGA, 2008). A própria alteração de 

nomenclatura do movimento é indicativa dessa tendência transformativa. Ao 

fundir-se com outras organizações, dá origem afinal à FNLA, Frente Nacional de 
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Libertação de Angola. Esta, com a adesão de membros de outras regiões de 

Angola, como Jonas Savimbi, pretende firmar-se como plataforma nacionalista. 

Em 1963 é formado pela FNLA o Governo Revolucionário de Angola no Exílio, 

GRAE, contando com Savimbi (Ovimbundu) como Secretário-Geral e com vice-

presidentes Ambundu. No mesmo ano é fundada a OUA – Organização da 

Unidade Africana – em Addis Abeba, Etiópia, a qual reconhece o GRAE. Como 

conseqüência, verifica-se grande pressão internacional para que o MPLA se junte 

ao GRAE, o que este recusa. O fato de ambas as organizações terem sua 

liderança instalada em Kinshasa faz com que a tensão atinja níveis intoleráveis, 

com a consequente migração das lideranças do MPLA para o vizinho e mais 

favorável Congo-Brazzaville, sob ameaças de repressão da polícia em Kinshasa 

(MARCUM, 1978). A FNLA permanece extremamente dependente do regime de 

Mobuto Sese Seko (tio da esposa de Holden Roberto) do Congo-Kinshasa – 

renomeado Zaire em 1971 –, onde fica instalada e onde mesmo recruta grande 

parte de seus guerrilheiros. Há relatos de que os guerrilheiros da FNLA só 

recebiam seu soldo na volta de suas incursões fronteiriças e que, portanto, nunca 

se infiltravam muito em território angolano (LAIDLEY, 1997). 

Viriato da Cruz, mulato e um dos fundadores do MPLA, teria renunciado 

voluntariamente à direção do mesmo por acreditar que ela deveria caber a um 

representante angolano negro (CRUZ, 1964). A direção acaba por ser assumida 

por Agostinho Neto, com quem, no entanto, Viriato mantém um relacionamento 

frágil; o que levaria a uma cisão interna no movimento. Derrotado na disputa e 

desacreditado, Viriato da Cruz busca filiar-se à FNLA. Jonas Savimbi, declarando-

se contrário à criação do GRAE e à adesão de Viriato da Cruz, aproveita a ocasião 

de uma cimeira de líderes africanos no Cairo para demitir-se publicamente da 

FNLA, já com planos de fundar seu próprio movimento. 

Savimbi nasceu no Bié, Planalto Central, filho de um funcionário assimilado 

do Caminho de Ferro de Benguela que havia fundado diversas igrejas 

congregacionais na região e auferido grande prestígio.14 Com o início da 

                                                 
14 Para mais detalhes sobre a trajetória de Jonas Savimbi durante todas as fases do conflito, ver 
minha dissertação de mestrado (OLIVEIRA, 2013). 
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resistência armada tanto no norte de Angola como em Luanda, o Planalto Central 

permanecera relativamente desmobilizado com relação à luta anticolonial, com 

grande parte das tropas coloniais nativas, como os “Flechas”, sendo recrutadas 

nessa região (PÉLISSIER, 1978). Péclard (1998) defende que a hostilidade das 

autoridades coloniais portuguesas com relação às comunidades do planalto 

ligados à Igreja Congregacional – que viam como plataformas de infiltração de 

interesses estrangeiros em Angola – teria ensejado um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de uma consciência anticolonial particular na região. Contudo, 

esse potencial latente não se organizaria senão mais tarde, com o surgimento de 

um movimento capaz de catalisá-lo (HEYWOOD, 2008). Como parte de sua crítica 

à fundação do GRAE sem antes empreender ações a partir do interior de Angola, 

bem como de sua concepção da luta influenciada pelo maoísmo15 – que 

preconizava a condução da revolução pelo campesinato ao invés do proletariado 

urbano –, Savimbi funda a UNITA com o propósito manifesto de conduzir sua luta 

de dentro do território angolano, ao contrário do que faziam tanto o MPLA quanto 

a FNLA. Entretanto, devido à fraqueza de sua rede de apoios e à ausência de um 

regime que a albergasse (embora contasse em alguma medida com os favores da 

Zâmbia), a UNITA se vê impossibilitada de instalar-se no Planalto Central, região 

de maior concentração demográfica. No lugar disso, o movimento é fundado 

oficialmente em 1966 em Muangai, região remota e de difícil acesso da província 

do Moxico, no leste de Angola. N’Zau Puna, cabindense, é escolhido como 

Secretário Geral. Depois da fundação, a UNITA estabelece uma base de 

operações oculta na cabeceira do rio Lungue-Bungo, na mesma região (UNITA, 

1968). Ali um diminuto número de guerrilheiros levaria uma existência precária e 

isolada nos próximos anos. 

 

2.3. Lutas 

Portugal pretendeu rebater as pressões anticoloniais nos anos 1960 

alegando que compunha um único país com suas províncias de ultramar. 

                                                 
15 Para uma discussão mais pormenorizada sobre apoios e influências internacionais para os 
movimentos de libertação, ver capítulo 4. 
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Contudo, em 1961, verificam-se os primeiros episódios reconhecidos de 

resistência armada ao colonialismo.16 Em fevereiro de 1961, a prisão de São 

Paulo, em Luanda, é atacada e presos são libertados. O MPLA reivindica a ação, 

mas há relatos segundo os quais alguns dos protestantes gritavam “Viva a UPA!” 

(MARCUM, 1978). Em março, uma onda de violentos ataques reivindicados pela 

UPA na região cafeeira ao norte vitima alguns fazendeiros brancos e muitos 

trabalhadores ovimbundu (PIRES et al., 1963; COSTA, 1969). A esses ataques, 

segue-se enorme atividade sensacionalista da imprensa colonial e uma escalada 

de violência cometida por milícias de colonos brancos nos musseques das 

cidades, em suposta retaliação aos ataques aos fazendeiros.  

A recusa de Salazar em renunciar às colônias num ambiente internacional 

crescentemente hostil leva a ações armadas da Índia contra as possessões 

portuguesas de Diu e Goa, onde suas respectivas guarnições são massacradas 

(CLARENCE-SMITH, 1990). Em 1961, em parte como resposta às primeiras 

ações de resistência armada ao colonialismo, em parte em resistência às 

pressões externas, o estatuto do indigenato é abolido e a cidadania portuguesa é 

estendida a todos os habitantes das colônias. Entretanto, a alteração de direito 

não se refletiria nos padrões de privilégio de fato em Angola, até mesmo 

agravados pelo grande afluxo de colonos brancos. Segundo Guimarães (2001), a 

intransigência de Salazar com relação a seus territórios ultramarinos deve-se em 

grande parte à simbiose da própria sustentação do regime com a ideia mítica do 

império. Segundo esse raciocínio, a queda das colônias precipitaria a queda do 

Estado Novo. Em face dessa intransigência, aos movimentos de libertação só 

restariam vias violentas: a clandestinidade e a guerrilha na luta anticolonial, 

confrontadas com uma completa assimetria no potencial de conduzir operações 

militares convencionais devido à escassez de auxílio internacional.17 Enquanto 

isso, a chamada “guerra colonial” drenava uma crescente parcela do orçamento 

nacional português para as suas forças armadas (MACQUEEN, 1998). 

                                                 
16 Embora outras insurreições de resistência tenham se verificado antes, como a da Baixa de 
Cassanje (FREUDENTHAL, 1995-1999) – região algodoeira do norte –, mas que não foram 
reivindicadas por nenhum movimento. 
17 Para uma discussão a respeito, ver capítulo 4. 
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2.4. A dimensão civil da guerra de libertação  

Segundo Weigert (2011), no período da guerra de libertação (para os 

colonialistas portugueses, “guerra colonial”), mais angolanos serviram junto às 

forças coloniais do que junto aos movimentos.18 Segundo suas estimativas, os três 

movimentos de libertação juntos jamais teriam contado com mais de quinze mil 

combatentes, ao passo que Portugal dispunha em Angola de sessenta mil 

homens, dos quais ao menos metade seria composta por africanos – além de 

mais trinta mil homens dispostos a alistar-se nas unidades paramilitares de 

“cipaios”. A guerra de guerrilhas, como “guerra assimétrica” (YARBOROUGH, 

1962), não busca a vitória por meio do engajamento convencional, mas a 

manutenção do elevado custo das operações por parte de um inimigo mais forte e 

seu consequente desgaste simbólico. Entretanto, em inícios dos anos 1970, em 

torno de um milhão de angolanos – quase um quinto da população – são 

transferidos para “aldeamentos” como parte da estratégia de contrainsurgência 

das forças portuguesas (MINTER, 1990). Esse recurso, que buscava negar à 

guerrilha inimiga o apoio populacional nas regiões onde atuava,19 não foi exclusivo 

dos portugueses, tendo sido utilizado com grande devastação pelos britânicos na 

Malásia e estadunidenses no Vietnã.20 

Dessa forma, no início dos anos 1970 torna-se consensual que os três 

movimentos em Angola enfrentavam uma situação de extrema e crescente 

dificuldade para manter suas operações. Em meio às dificuldades destacou-se a 

ausência de cooperação entre os movimentos, ou mesmo a forte hostilidade entre 

si. Essa hostilidade frequentemente despontou em confrontos, especialmente nas 

áreas em que havia operações de mais de um movimento, como na região 

fronteiriça de Cabinda, por cujo corredor os guerrilheiros tanto da FNLA quanto do 

MPLA deveriam passar; e no leste de Angola, onde MPLA e UNITA atuavam. A 

                                                 
18 Embora seja importante fazer a ressalva de que, de modo a obter armas, muitos dos militantes 
clandestinos dos movimentos eram instruídos a alistar-se na tropa colonial. 
19 Ou retirar a água ao peixe, para parafrasear a conhecida fórmula guerrilheira de Mao. 
20 Esse recurso foi também empregado em outras fases da guerra civil em Angola. 
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ocorrência desses confrontos não é disputada, sendo referidas pelas próprias 

lideranças dos movimentos na altura (MARCUM, 1978). 

Nesse ambiente de disputas, começam a surgir também referências de 

colaboração dos diferentes movimentos com as forças coloniais portuguesas para 

desbaratar os rivais em suas respectivas áreas de operações. Entre os casos mais 

famosos estaria aquele conhecido como “Operação Madeira”, em que a UNITA 

forneceria inteligência sobre as movimentações do MPLA no leste por intermédio 

de madeireiros portugueses em troca de suprimentos e tréguas com as forças 

portuguesas (MINTER, 1988). Essas acusações tornam-se um escândalo quando 

as supostas cartas entre Savimbi e os madeireiros são publicadas na revista 

Afrique Asie em Paris, mas são imediatamente desautorizadas pela UNITA, que 

alega terem sido forjadas. Segundo Guimarães (2001), oficiais portugueses já 

indicavam nos anos 1960 que membros do MPLA frequentemente forneciam 

informações acerca das posições da FNLA, que por sua vez fariam o inverso. No 

livro A vitória traída (1977), os generais portugueses Luz Cunha, Kaúlza de 

Arriaga, Bethencourt Rodrigues e Silvino Silvério Marques, responsáveis pela 

contrainsurgência portuguesa em Angola, fornecem um relato segundo o qual ter-

se-ia atingido uma virtual vitória militar das forças coloniais em 1973, somente 

incompleta pela impossibilidade de erradicar completamente as células 

remanescentes dos movimentos de libertação. Relatam também que Agostinho 

Neto, de forma similar ao que teria ocorrido com a UNITA com a “Operação 

Madeira”, teria procurado abrir canais de conversação com propósitos de 

cooperação. 

As divisões não se restringiam à disputa entre os movimentos. Dentre os 

movimentos de libertação, no MPLA, ao qual os generais atribuem a maioria das 

operações contra as forças coloniais, ocorrem duas importantes cisões. Mário de 

Andrade e seu irmão, padre Joaquim Pinto de Andrade, põem-se à frente da que 

ficou conhecida como Revolta Ativa (iniciada em 11 de maio de 1974), a qual tinha 

por fim denunciar a autocracia de Neto no interior do MPLA, mas que viria 

rapidamente a ser sufocada (ANDRADE, 1998). No leste, na terceira região 

político-militar do movimento, Daniel Chipenda – ovimbundu de família protestante 
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– lidera o que ficou conhecida como a Revolta do Leste, também insatisfeito com o 

centralismo do movimento e com o preterimento de sua região, maior responsável 

por ataques aos portugueses, no fornecimento de suprimentos. De outra parte 

permaneceu uma “ala presidencial”, fiel a Agostinho Neto e concentrada em 

Brazzaville (TALI, 2001). Os países da região implicados no conflito, Congo, Zaire, 

Zâmbia e Tanzânia (sede da CONCP), pressionaram em favor da realização de 

um congresso eleitoral do MPLA em Lusaka com representação das três facções. 

As três facções compareceram ao congresso, mas a tentativa de negociação entre 

elas fracassou. De fato, essas dissensões internas fizeram com que o MPLA 

perdesse temporariamente o apoio da Zâmbia e do Congo-Brazzaville, ao passo 

que o auxílio clandestino oriundo da União Soviética teria sido canalizado para a 

facção de Chipenda. Houve, depois, novo encontro em Brazzaville onde o 

movimento foi reunificado oficialmente, mas na prática continuou cindido. 

Segundo Tali (2001), em 1974 o apoio de Chipenda junto às populações do 

Planalto Central era comparável ao de Savimbi, embora nenhum dos dois 

detivesse capacidade em armas de entrar na região. O fato de ambos serem 

oriundos da mesma região e contarem com amplas redes de apoios aponta para 

semelhanças estruturais que por si só sugeririam uma explicação para a luta que 

se desenvolveu no leste entre ambos, se atentarmos para os potenciais 

desdobramentos de seus projetos políticos (BRINKMAN, 2005). Com o 

acirramento da cisão entre sua facção e a de Neto e derrotados na disputa interna 

ao MPLA, Chipenda e a maior parte de seus homens acabariam por juntar-se à 

FNLA já num contexto de declínio desse movimento, o que garantiria o triunfo da 

UNITA pela supremacia no leste21 (FERNANDO, 2012). 

 

2.5. Alvor 

Como é sabido, em 25 de abril de 1974 a Revolução dos Cravos, em 

Portugal, pôs fim ao regime do Estado Novo. Grande fator a contribuir para a 

queda do regime certamente foram as guerras coloniais que drenavam, de um 

                                                 
21 Além disso, segundo Messiant (2008), as populações tchokwe do leste, em sua maior parte, 
escolheram apoiar Neto em sua disputa com Chipenda pela liderança do MPLA. 
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lado, o orçamento do estado e, de outro, sua credibilidade frente à opinião pública 

interna e externa. Com o regime chega ao fim também o “império português”, com 

medidas para a descolonização sendo imediatamente tomadas. Em uma pequena 

cidade ao sul de Portugal, Alvor, são assinados os acordos que previam a 

declaração de independência de Angola para a data pré-marcada de 11 de 

novembro de 1975 (ACORDO, 1975; MINISTRY, 1975). Os acordos foram 

assinados pelos líderes dos três movimentos de libertação e pelas autoridades 

portuguesas e previam a instauração de um governo transitório sediado em 

Luanda, com um alto-comissário português e cargos rotativos entre os três 

movimentos até que a independência se proclamasse e eleições presidenciais se 

realizassem. 

Na prática, as autoridades portuguesas não envidaram quaisquer esforços 

no sentido de viabilizar eleições e, segundo diversos relatos, fizeram vista grossa 

ao aumento das hostilidades (SOUSA, 1976). Esse arranjo desencadearia, de um 

lado, uma corrida armamentista entre os movimentos e, de outro, uma corrida pela 

posse da capital, num reconhecimento tácito de que a organização que ali se 

encontrasse instalada quando a independência fosse declarada tomaria posse do 

novo governo. Meses antes de novembro a luta irrompe em Luanda entre forças 

da FNLA e do MPLA (MPLA, 1975). A UNITA, que não se encontrava em 

condições militares de fazer face aos outros dois movimentos devido em parte à 

ausência de apoio externo,22 adota a estratégia de posicionar-se como partido da 

conciliação e neutralidade. Com essa estratégia, procura atrair para si parte da 

população branca remanescente das cidades que temia, de um lado, o que 

considerava ser uma postura racista da FNLA, associada ao massacre de brancos 

no norte, e, de outro, a orientação comunista do MPLA, que o levaria a confiscar 

propriedades. Isso ocorre em um contexto de êxodo, em que centenas de milhares 

de colonos brancos fogem para Portugal após destruírem os bens que não podiam 

carregar consigo (SANTOS, 1975). 

Em 11 de novembro de 1975, a bandeira de Portugal é arriada em Luanda 

e a independência de Angola é legada pelo alto-comissário do governo transitório 

                                                 
22 Mais a esse respeito no capítulo 4. 
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“ao povo angolano”. Agostinho Neto e o MPLA – vitoriosos contra as forças da 

FNLA na capital – proclamam ali a República Popular de Angola em meio a uma 

atmosfera de medo, em que a maior parte das pessoas permanece em casa23. Ao 

mesmo tempo, no Huambo, numa frágil aliança conjuntural entre FNLA e UNITA, é 

proclamada a República Democrática de Angola que, no entanto, não terá vida 

longa.  

                                                 
23 Segundo relato oral do embaixador português António Monteiro, feito na cerimônia de 
comemoração aos quarenta anos da independência de Angola no Chatham House, em Londres. 
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3.“Depurações”: reajustes discursivos do pós-independência 

 

 

 
Although the two worlds – comfort and poverty – 
stand only steps apart and no one is guarding the 
rich European neighbourhood, the blacks from the 
clay huts haven't tried to move in. The idea hasn't 
crossed their minds. (...) Only those Africans who 
have acquired a university education, who have 
learned to read, got out into the world, and seen 
films – only they understand that decolonization 
has created a chance for rapid material 
advancement, for accumulating wealth and 
privileges. And taking advantage of the chance 
has come easily to them precisely because their 
less enlightened brothers – who are a dime a 
dozen – demand nothing for themselves, 
accepting their clay hut and bowl of manioc as the 
only world they will ever know or desire. 
 
(KAPUSCINSKI, Ryszard. Another Day of Life. 
London: Penguin, 2001, pp. 49-50) 

 

 

 Em 1977, o MPLA controlava firmemente Luanda, mas não era um 

movimento homogêneo. Nos anos 1970, Revolta do Leste e a Revolta Ativa 

haviam sido pontos culminantes de uma série de tensões internas ao partido 

(LARA, 1997), além de terem encadeado questionamentos profundos de sua 

estrutura centralizada. As dissensões internas não foram privilégio exclusivo do 

MPLA, uma vez que Savimbi sufocaria rivalidades internas à UNITA com grande 

violência. Entretanto, como o mais antigo dos movimentos e em posse da capital e 

principais centros urbanos, essas dissensões se fizeram talvez de forma mais 

aguda no MPLA. A própria formação dos movimentos de libertação (reduzidos, 

afinal, a três principais: MPLA, UNITA e FNLA) fora um lento e paulatino processo 

de junções e mesclas a partir de um vasto repositório de pequenas células mais 

ou menos bem definidas durante a fase clandestina de resistência aos 

portugueses (CHILCOTE, 1972)24. As divisões no interior do MPLA refletiam, 

                                                 
24 A própria reivindicação das “ações iniciais” da guerra de libertação – os massacres aos 
fazendeiros no norte, em 1961, pela FNLA; e o assalto à prisão de Luanda, também em 1961, pelo 
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também, os profundos antagonismos legados pelo colonialismo na sociedade 

urbana angolana – com suas afluentes camadas de população mestiça, 

concentração de renda e contraste espacialmente marcado.  

 A essa altura, o MPLA já havia expulsado os movimentos rivais – FNLA e 

UNITA – para o planalto central. Estas, a partir do Huambo e numa fraca aliança, 

haviam proclamado uma república rival em 11 novembro de 1975, 

simultaneamente à proclamação da independência em Luanda por Agostinho 

Neto. Esta, no entanto, não vigoraria por mais do que alguns meses. Com o 

esfacelamento da FNLA como força combatente, que até então vinha contendo a 

onda de avanços do MPLA, e a posterior retirada dos sul-africanos em 1976, a 

UNITA – então ainda o mais fraco dos três movimentos signatários dos Acordos 

de Alvor (1974) – viu-se na iminência do colapso. Após a declaração da 

independência pelo MPLA, UNITA e FNLA – conjunturalmente aliadas – passam a 

sofrer uma sucessão de reveses que paulatinamente as expulsam dos territórios 

que haviam ocupado durante o governo de transição. Em breve, a retirada das 

cidades em direção ao leste, por parte da UNITA, tornar-se-ia uma debandada 

geral (BRIDGLAND, 1986). Após a tomada do Luso (atual Luena) pelo MPLA, os 

combatentes da UNITA remanescentes retiram-se para Gago Coutinho (atual 

Lumbala N’guimbo), próxima à Zâmbia. Depois, sem remédio, queimam o 

equipamento que não podia ser carregado nas trilhas e recuam de volta à 

cabeceira do rio Lungue Bungu, sua antiga base guerrilheira contra os 

portugueses. Após a fuga desenfreada de seus partidários e o colapso do 

movimento, a UNITA não controlava mais nenhuma cidade ou vila importante. É 

possível argumentar, no entanto, que os vínculos com essas populações do 

interior foi capaz não somente de garantir sua subsistência, mas de negar o 

avanço do MPLA e dos cubanos nos confins para os quais iam avançando (e 

portanto alongando suas linhas de suprimento e comunicações), numa área em 

que não contavam com a simpatia da população local. Se a UNITA não tinha 

chance de enfrentar seus rivais em igualdade de condições e muito menos tomar 

                                                                                                                                                     
MPLA – haviam sido bastante controversas. Essas ações propriamente ditas provavelmente foram 
muito mais espontâneas e descoordenadas do que esses partidos depois quiseram fazer crer. A 
esse respeito, ver Pélissier (1977). 



53 
 

o poder, tampouco poderia ser derrotada. Mas seu isolamento, no leste, tornara-se 

por ora completo.  

 Ainda que um novo impasse houvesse resultado do fato de não se poder 

erradicar a UNITA como plataforma política, não havia dúvidas de que o MPLA 

fora o grande vencedor em 1977. O movimento devia essa posição, em parte, ao 

auxílio militar soviético e cubano, que lhe permitira derrotar as colunas militares 

tanto da FNLA, avançando do norte, como da África do Sul (aliada da última), 

avançando do sul. Essa guinada na capacidade militar do movimento iniciara-se 

ainda durante o governo de transição, sob a égide das autoridades portuguesas, 

muitas vezes com a aquiescência de suas forças armadas (BIRMINGHAM, 2006). 

Desde o escândalo do casamento de Agostinho Neto com Maria Eugénia, branca 

e portuguesa, e de sua escolha como líder do partido em detrimento de Viriato da 

Cruz – mulato, que voluntariamente abdicara da posição de líder –, a questão 

racial no interior do movimento tornara-se pungente, embora amiúde silenciada 

(CRUZ, 1964). 

 
3.1. Nito Alves  
 

 Documento escrito em 1976, vários meses antes dos eventos de 27 de 

maio de 1977, as Treze Teses de Nito Alves são um compêndio de críticas à 

situação política no seio do MPLA, de um lado, e uma defesa contra as acusações 

que identifica contra si na altura, incluindo as de ser divisionista e fraccionista e de 

estar preparando um golpe. A posse de uma cópia desse documento, como se 

verificaria depois, seria motivo de perseguições na repressão que se seguiu às 

manifestações de 27 de maio. No documento de defesa, escrito em tom bastante 

dogmático e exasperado, repleto de citações de teóricos marxistas, Nito Alves 

adota como estratégia o apontamento dos interesses dos setores da sociedade 

que corresponderiam às acusações que lhe são feitas. Ele se refere 

expressamente ao fato de as diversas frentes de luta do MPLA durante a guerra 

de libertação nunca terem se encontrado até o momento em que a Revolução dos 

Cravos em Portugal viabilizou a assinatura dos Acordos de Alvor. Foi a 
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independência de Angola que propiciou o encontro das diferentes frentes do 

movimento em Luanda. Diz ele:  

 

 É natural pois que, embora continuassem fiéis à linha política geral do 
 MPLA, em relação à questão de estratégia e táctica – política dum lado e 
 militar doutro – em relação a questões de organização; em torno de 
 problemas concretos é defensável que cada uma das regiões 
 participantes do amplo movimento de libertação nacional tivesse a sua 
 própria concepção, fruto concreto da luta (...) (BAPTISTA, 1976:5-6). 

 

Durante a guerra de libertação contra o colonialismo português, o MPLA 

concentrara seus esforços em três frentes (FORTUNATO, 1977): a Primeira 

Região Militar, próxima a Luanda, onde os guerrilheiros atuaram sobretudo na 

região dos Dembos; a Segunda Região Militar, na fronteira cabindense contígua 

ao Congo Brazzaville, onde a direção do partido se encontrava exilada; e a 

Terceira Região, no Leste, sobretudo na província do Moxico, próxima à fronteira 

com a Zâmbia. Dessas três áreas de atuação, os militares portugueses creditariam 

a Frente Leste (onde viria a se originar a Revolta do Leste) como a mais ativa no 

que se refere a ações de guerrilha tanto para ações do MPLA como para as de 

todos os demais movimentos de libertação (CUNHA et al, 1977). A guerrilha 

empreendida nos Dembos é referida como aquela em que os guerrilheiros 

padeciam de maior carência de materiais e víveres, ao passo que a guerrilha de 

fronteira empreendida a partir do Congo-Brazzaville gozaria de maiores recursos, 

apesar de uma atividade proporcionalmente diminuta principalmente em relação 

ao leste. Tanto os guerrilheiros dos Dembos como os do leste ressentiam-se de 

serem preteridos no recebimento de suprimentos em favor das atividades da 

Segunda Região, onde se encontravam as lideranças (MARCUM, 1978). 

Nito refere-se a três “famílias” no seio do MPLA, que segundo ele não 

conseguiam dissimular o cinismo entre si: “a família do leste”, “a família de 

Cabinda” e a “família da clandestinidade” (da Primeira Região, assim designada 

por sua situação depauperada) (BAPTISTA, 1976:7). Destas, a “família de 

Cabinda”, relativamente protegida atrás da fronteira congolesa, seria o “laboratório 

de quadros”, distinção que também levaria a um crescente descontentamento por 

parte das demais “famílias” – no que a seus olhos configurava uma verticalização 
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descabida. Nas palavras de Nito Alves: “Entre nós, MPLA, o conceito de 

vanguarda é, às vezes, abusivamente utilizado e grosseiramente deformado quer 

pelo oportunismo de direita quer pelo oportunismo de ‘esquerda’ (Op. Cit.:10).” 

Essa tendência, segundo ele, estaria alienando a direção do movimento das 

massas a despeito do discurso de esquerda por ela apregoado. Reflexo dessa 

tendência, para Alves, seria o exercício tácito do cargo de Secretário Geral do 

movimento por Lúcio Lara (mulato), a despeito de tal cargo não ser previsto no 

estatuto do movimento e em violação ao que deveria ser seu princípio de 

“centralismo democrático”. Nesse ponto, Alves pretende rebater as acusações 

contra si de fraccionismo ao apontar que Saydi Mingas, um de seus principais 

acusadores, que havia prometido publicamente que haveria fuzilamentos em 

janeiro (quatro meses antes de 27 de maio), ter sido escolhido para chefiar a 

comissão de inquérito encarregada de investigar as acusações. O julgamento 

estaria, portanto, decidido de partida. 

Para Alves, suas críticas à direção do MPLA seriam a própria essência da 

luta de classes que, de acordo com o estatuto do movimento, deveria conduzir o 

processo revolucionário em Angola. Sua denúncia dirige-se ao que chama de uma 

“pequena burguesia burocrática” legada pelo colonialismo português em Angola, a 

qual teria outra “consciência social” e outras “formas de conceber o mundo” em 

relação aos demais angolanos (Op. Cit.:19). Nesse contexto, em que se fazia 

prevalecer uma “camada privilegiada”, não poderia haver unidade nacional. Mais 

ainda, afirma que uma vez que a tal “pequena-burguesia” fornecera quadros locais 

ao poder colonial, sua consolidação como casta burocrática do Estado em última 

instância trairia os próprios fundamentos que teriam norteado a luta de libertação. 

Nito Alves vê-se, portanto, não como “fraccionista”, mas como defensor dos 

verdadeiros princípios do MPLA na sua componente de luta de classes. Faz isso, 

entretanto, com uma especificidade. É um defensor intransigente de um 

posicionamento estrito em favor da política soviética. Embora o porquê desse 

posicionamento não esteja claro no seu discurso, é possível inferir que sua ida à 

URSS no ano anterior como parte de uma delegação do MPLA ao 25º Congresso 

do Partido Comunista da União Soviética tenha-lhe causado profunda impressão 
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(SHUBIN, 2008). As Treze Teses deixam reafirmar sua convicção de que somente 

alinhado à União Soviética o MPLA poderia construir um genuíno socialismo. 

Voltaremos a isso posteriormente. 

Nito Alves faz críticas contundentes ao que refere como um elemento racial 

na composição de uma tensão de classes no interior do MPLA e nomeia 

expressamente seus opositores, como Saidy Mingas, Lúcio Lara e Iko Carreira. 

Contudo, da mesma forma como Nito retrata a si mesmo como defensor da 

“verdadeira linha do MPLA”, também o faz como defensor de Agostinho Neto, líder 

do movimento. Em nenhum momento põe em dúvida a centralidade de Neto para 

a união do MPLA e de Angola. E o faz sobretudo em oposição a Lúcio Lara. 

Afirma que comentários como “quem manda hoje no MPLA é o Lúcio Lara” seriam 

corriqueiros e vê a este como usurpador do poder e sabotador da política de Neto. 

Defende também a ideia de que as acusações feitas contra si, de estar tramando 

um golpe de estado (já no início de 1976), seriam uma forma de eliminá-lo como 

oposição e consagrar o “verdadeiro golpe” da “pequena-burguesia” que se 

verificava. 

Segundo Alves, o primeiro propagador dos boatos teria sido Henrique 

Abranches, então Comissário das FAPLA, tendo por alvo a si, bem como José van 

Dúnen e João Jacob Caetano, conhecido como “Monstro Imortal”, seus 

companheiros da Primeira Região. Como resultado do boato, teria sido requerida 

pelos acusados a instauração de um inquérito de apuração, o qual jamais teria se 

realizado. Nito Alves chama a atenção através tanto de alusões como de 

referências diretas ao fato de que todos os seus acusadores eram mulatos ou 

oriundos de círculos abastados, e estariam se consolidando no estamento do 

MPLA após a independência. Pretende desmascarar as acusações de racismo 

que lhe fazem como hipócritas, uma vez que os círculos que pretenderiam 

imputar-lhe a pecha de racista nas suas críticas estariam precisamente 

interessados na manutenção de um estamento cada vez mais cristalizado em 

padrões raciais que, ainda que não manifestos, perpetuavam um padrão de 

privilégio reminiscente do colonialismo (BAPTISTA, 1976:42). Dá a entender que 

os representantes desses interesses, da mesma forma como se eximiam de 
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trabalhos braçais naquele momento, teriam antes se eximido da luta guerrilheira 

durante a guerra de libertação contra os portugueses. Entretanto, Nito Alves 

recusa quaisquer vínculos com dissidências precedentes do MPLA, tais como a 

Revolta Ativa e a Revolta do Leste, que puseram em questão a liderança de 

Agostinho Neto no movimento. Na verdade, ele próprio havia sido um instrumento 

importante para o reestabelecimento da supremacia de Neto nesses episódios 

(ANDRADE e LABAN, 1997). Esse é um elemento crucial, na medida em que aí 

se vislumbra Nito Alves como agente de depuração no seio do MPLA muito antes 

do desenvolvimento do que viria a ser o próprio “nitismo”. 

Segundo Nito Alves, o ponto inaugural dessa démarche talvez tenha se 

instaurado na esteira das disputas pela posse da capital que culminariam na 

derrota da FNLA25 (então mais importante rival do MPLA). Isso teria ocorrido 

quando o MPLA, sob a alegação de insuficiência de quadros burocráticos ao ser 

alçado ao poder, passa progressivamente a incorporar o aparato do estado 

colonial e seu pessoal – orientado inevitavelmente para as velhas famílias 

crioulas. Se tomarmos o desenvolvimento do emprego cada vez maior de quadros 

brancos e mulatos no aparato estatal pós-colonial como um novo marcador na 

forma como o poder político era percebido em Angola, o redirecionamento 

distributivo dos cargos e de oportunidades no âmbito do novo regime põe em 

marcha um deslocamento simbólico que aponta para a restituição da velha elite no 

poder. E, nesse sentido, um progressivo exclusivismo no interior das instituições, 

referenciado por velhos marcadores, tornou-se quase inevitável. Uma vez 

considerado isso, as críticas postas por Nito Alves, ainda que não pusessem em 

questão a autoridade de Agostinho Neto, passaram a ser cada vez mais 

intoleráveis à medida que essa nova configuração política se estabelecia. A 

questão passa a ser menos a adequação discursiva do regime ao marxismo-

leninismo, e mais a inevitabilidade do conflito em torno dos padrões de distribuição 

de poder – as roupagens ideológicas organizando-se de acordo. 

                                                 
25 Um dos fatores cruciais da vitória do MPLA contra a FNLA em Luanda, em 1975 foi, aliás, a 
organização do chamado “Poder Popular”, com o armamento em massa dos cidadãos dos 
musseques a partir das Comissões Populares de Bairro. Nito Alves fora o principal artífice e 
responsável pelo “Poder Popular” (FRANCISCO, 2007). 
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Se o ponto de ruptura dessa tensão ocorreu com o 27 de maio de 1977, o 

momento de inflexão discursiva talvez tenha ocorrido no ano anterior – quando as 

acusações a Nito e seus seguidores já estavam postas na forma de rumores –, 

com os debates realizados no 3º Plenário do Comitê Central do MPLA, onde Nito 

coloca publicamente suas críticas às insuficiências do “centralismo democrático” 

praticado pelo movimento. Ao mesmo tempo em que suas críticas tinham o 

potencial de apontar problemas no interior movimento, também fizeram com que 

seu grupo se constituísse enquanto tal. Dessa forma, as acusações de sectarismo 

também se tornariam mais plausíveis – um ponto de não retorno do ponto de vista 

simbólico numa disputa que já havia mostrado não admitir variações nos termos 

de disputa com relação aos conflitos com os movimentos rivais antes e após os 

Acordos de Alvor. O Estado só poderia ser um, num só país, governado por um só 

organismo – qualquer admissão de reserva quanto a essa fórmula seria 

invariavelmente eliminada, não importa de qual lado fosse postulada. No 3º 

Plenário também é estipulado um ponto a ser acrescentado ao estatuto do 

movimento intitulado “Reforço da Linha Política do MPLA e do Papel do Dirigente”, 

segundo o qual aquele membro que se revelasse contrário à “linha política do 

MPLA” poderia ser “afastado do seio da organização” (MPLA, [19--]). A arena de 

depuração estava montada e o padrão de exclusividade ao qual se voltar, 

somente determinado pelo espectro abstrato do que viria a ser tal “linha política”. 

Nito Alves e seus seguidores – já clara e inevitavelmente identificados como grupo 

opositor – defendiam serem os defensores dessa linha na medida em que a 

aproximavam de sua concepção de luta de classes, mas para tanto se 

posicionavam contrariamente ao padrão de readequação da economia política na 

capital pós-independente. Percebendo a iminência do conflito e segundo essa 

concepção, Nito Alves posiciona-se já em 1976: “Responsabilizo, ante a História, a 

direita no MPLA [por] qualquer acto criminoso de que eu possa vir a ser vítima 

nesta luta implacável pelo real triunfo do marxismo-leninismo”. (BAPTISTA, 

1976:83). 

Em 21 de maio de 1977, Agostinho Neto faz um discurso na Cidadela 

(maior estádio de futebol de Luanda) revelando a decisão de expulsar Nito Alves e 
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José Van Dúnen do Comitê Central e defendendo Lúcio Lara, Iko Carreira e os 

agentes da DISA (a polícia de estado do MPLA) (MATEUS, 2009; PAWSON, 

2014). Nele, faz ameaças aos 'fraccionistas'. O ostracismo político de Nito Alves e 

seus seguidores, ao menos no que se refere aos caminhos institucionais, é 

portanto consumado. A iminência do conflito certamente se tornou mais patente 

quando, após o 3º Plenário, membros do Comitê Central opostos a Nito 

posicionaram-se no sentido de impedir que as Comissões Populares de Bairro 

adquirissem funções eleitorais. Isso deve ser entendido à luz das relações do 

regime do MPLA com seus apoiantes soviéticos. A União Soviética fornecera 

grande quantidade de armamentos que propiciara a derrota da FNLA na capital e 

da UNITA ao sul, bem como o prosseguimento da luta contra os aliados sul-

africanos desses dois movimentos. Agora os soviéticos pressionavam as 

lideranças do MPLA para que organizassem seu primeiro congresso, de modo a 

efetivar a transição de movimento de libertação nacional para partido a cargo do 

regime sob os auspícios dos interesses soviéticos (VIRMANI, 1989). Uma vez 

considerado esse fator, a convicção de Nito de alinhar-se com a política soviética 

ganha novo sentido. Em 1970, ainda durante a guerra de libertação, os soviéticos, 

desgostosos com Neto em vista de seu não alinhamento à política soviética, 

interrompem o auxílio a sua facção do MPLA, passando a apoiar o dissidente 

Daniel Chipenda, líder da Revolta do Leste (CHIPENDA, 1972). Essa situação se 

manteria até a vitória de Neto nas disputas internas contra Chipenda, em 1974. 

Nessa altura, os soviéticos fariam pressão para que Neto unisse forças com a 

UNITA para desbaratar a FNLA (apoiada pela China e a coberto pela CIA), ao que 

ele se recusa (STOCKWELL, 1978). Os soviéticos supostamente não viam com 

bons olhos Lúcio Lara e Iko Carreira, que consideravam social-democratas. 

Preferiam Nito Alves (então Ministro da Administração do Interior) e Lopo do 

Nascimento (primeiro ministro), integrantes da visita oficial a Moscou em 1976.26 

                                                 
26 Uma vez sufocada a insurreição nitista, em 1977, os soviéticos teriam demorado quatro dias 
para condenar os revoltosos e, no dia 28, um diplomata soviético teria sido chamado de volta de 
Luanda às pressas (SHUBIN e TOKAREV, 2005). Não há, entretanto, prova conclusiva do apoio 
soviético aos nitistas. Quando estive em Moscou, em 2014, tive a oportunidade de falar com o 
Coronel Andrei Tokarev, intérprete da missão de oficias soviéticos em Luanda na altura do 
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É possível, portanto, que Nito Alves e seus seguidores vissem na realização 

do Primeiro Congresso uma via para suas aspirações políticas divergentes no seio 

do MPLA, a partir da participação de suas organizações de base, as Comissões 

Populares de Bairro – junto às quais Nito Alves tinha grande influência. Nesse 

sentido, a realização do Primeiro Congresso seria de fato uma ameaça ao novo 

estamento do MPLA, tal qual vinha se configurando. Segundo um membro da 

Juventude do MPLA que protagonizou as insurreições de 1977: 

 

 As pessoas gostavam mais de Nito do que de Neto. […] Porque Nito era 
 mais eloquente. Seus discursos eram mais terra a terra […], mas acima de 
 tudo ele se centrava em problemas fundamentais da pobreza e 
 desigualdade e, criticamente, do racismo. […] Mesmo os brancos e 
 mulatos que não haviam estudado não faziam trabalho manual (PAWSON, 
 2014:147). 
  

As acusações de que as Comissões Populares de Bairro estariam 

influenciadas pelo Partido Comunista Português, feitas pelos opositores de Nito 

Alves no 3º Plenário, foram uma forma de estrangeirizar a ameaça interna (um 

recurso que adquiriria proporções muito maiores ao longo da guerra civil27) de 

modo a tornar possível seu posterior alijamento institucional (TALI, 2001). Uma 

vez tomado esse passo, Nito Alves manifesta suas conclusões acerca do 

delineamento do conflito iminente: 

 

 Se um dos crimes de que me acusam é o de ter lutado, na prática, para as 
 eleições dos órgãos do Poder Popular, deste crime então me pronuncio 
 categoricamente [culpado] e condenem-me como quiserem. É doloroso ver 
 hoje alguns dos nossos quadros dirigentes manifestarem uma mórbida 
 desconfiança [com relação a]o Poder Popular, desconfiança que em 
 alguns se transforma em ódio às massas, (há preparativos de repressão 
 reservados para o ano de 1977) em tudo semelhantes ao que os fantoches 
 holdenistas [FNLA] e savimbistas [UNITA] nutriam em relação ao Poder 
 Popular ao qual tinham um ódio de morte! (…) [A] “ditadura de vanguarda”, 
 aparentemente fora, acima das classes, na verdade só pode significar a 
 repressão dos trabalhadores e dos revolucionários em nome e defesa dos 
 interesses que não são os da classe operária (…). E tudo isto sob a 
 mágica capa do marxismo-leninismo (BAPTISTA, 1976:89-90). 

 

                                                                                                                                                     
estabelecimento dessa aliança. E perguntei se de fato teria havido apoio soviético aos nitistas. O 
coronel não negou a possibilidade, mas disse que talvez um dia a história o dirá. 
27 Voltarei a isso no próximo capítulo. 
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Nito aponta ainda para a necessidade de depuração no seio do movimento 

para que uma “linha política” consistente com a luta de classes se instaurasse, 

reafirmando a existência dessa agenda de exclusão comum às partes. Segundo o 

relato de um veterano da 9ª Brigada, que apoiou a insurreição: 

 

 [J]á tínhamos ouvido sobre a corrupção […]. Nós sabíamos sobre esses 
 homens como Iko Carreira […] Queríamos saber por que nós não 
 tínhamos comida enquanto ele ganhava dinheiro traficando diamantes. 
 […] Todos estavam a falar disso! […] E todos concordavam que teríamos 
 de substituir esse grupo de homens por outros. […] Carreira e Onambwe, 
 mas também Lúcio Lara – eles não eram angolanos genuínos, sabe? 
 (PAWSON, 2014:162). 

 

Outro importante elemento para o acirramento de tensões parece ter sido 

um posicionamento geracional. Aquelas lideranças anteriormente exiladas no 

Congo-Brazzaville e que tendiam a assumir os postos superiores, uma vez que as 

várias “famílias” do MPLA foram reunidas em Luanda após os Acordos de Alvor, 

eram em geral compostas por homens mais velhos. A distância e a precariedade 

de comunicações que a clandestinidade da luta anticolonial impunha, até então, 

fizera com que a percepção das diferentes concepções do que seria a linha 

política e a própria luta armada a ser empreendida fosse embotada. A figura de 

Agostinho Neto enquanto líder, em particular, adquirira proporções quase míticas 

entre aqueles militantes mais jovens isolados em outras regiões, muitos dos quais 

dispostos a pôr suas vidas em risco pela causa. A reunião das “famílias” em 

Luanda foi para muitos um profundo choque, de um lado e de outro. Agostinho 

Neto, ao aterrissar no aeroporto de Luanda vindo do exilio, foi recebido e 

ovacionado por uma enorme massa de apoiantes do MPLA. João van Dúnen 

relata que teria ouvido de Eduardo Macedo dos Santos, médico pessoal e 

confidente de Agostinho Neto, que este teria lhe sussurrado no momento como 

seria terrível o nível de organização do “MPLA do interior” (PAWSON, 2014:67). 

Teria dito: “Eduardo, estamos perante uma força estruturada e considerável. 

Temos de a conhecer por dentro e de a desmantelar.” (MATEUS, 2009:59). 

 

 3.2. A insurreição 
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Segundo o documento oficial publicado pelo MPLA acerca do que ocorreu em 27 

de maio de 1977, os acontecimentos daquele dia compreenderam uma tentativa 

de golpe de estado por parte de um grupo de “fraccionistas”, “racistas” e 

“contrarrevolucionários” (AGOLA, 1977). São feitas acusações tanto de que os 

insurretos teriam sido apoiados pela União Soviética e pelo Partido Comunista 

Português, quanto de que teriam, nos seus “desígnios racistas”, gozado de auxílio 

da África do Sul. 

A despeito das controvérsias acerca dos móbeis da insurreição e seus 

protagonistas, a referência a alguns eventos é consensual em todos os relatos. 

Um grande número de pessoas, principalmente vindas dos musseques – bairros 

periféricos de Luanda –, empreendeu uma série de ações relativamente 

coordenadas na capital. Houve assaltos a casas de detenção, entre as quais a 

Cadeia de São Paulo, onde presos políticos incluindo Nito Alves e José van Dúnen 

foram libertados. Essas ações também culminaram na morte do dirigente da DISA, 

Hélder Neto – morto em luta segundo uns, ou por suicídio segundo outros. 

Provavelmente o evento de maior significação política no dia foi a tomada da 

Rádio Nacional pelos insurretos, onde passaram a fazer transmissões até a 

retomada do edifício pela Guarda Presidencial, composta por tropas cubanas leais 

ao regime e lideradas pelo General Rafael Moracén Limonta – vindo de Havana 

com ordens expressas para proteger Agostinho Neto e estar preparado para 

quaisquer eventualidades (GEORGE, 2005). Igualmente com o auxílio de tropas 

cubanas frustrou-se a tomada do quartel da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada 

das FAPLA, cujos efetivos apoiaram a rebelião a dado momento. Neste quartel 

teriam sido inicialmente mantidos alguns dirigentes destacados do MPLA 

capturados durante o dia, entre os quais Saidy Mingas. É certo que o controle da 

cidade foi rapidamente restaurado em favor das forças leais ao regime de 

Agostinho Neto através da intervenção armada, seja de tropas cubanas, seja de 

tropas das FAPLA. Já ao final do dia 27, um toque de recolher é comunicado e 

imposto à cidade (FRANCISCO, 2007). 

No dia seguinte, uma ambulância contendo os corpos carbonizados de oito 

pessoas é encontrada. Entre eles encontram-se os de Hélder Neto, da DISA, e de 
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Saidy Mingas e de Paulo Mungongo (Dangereaux), do Comitê Central. Segundo a 

versão oficial do governo, esses indivíduos teriam sido mortos pelos revoltosos 

liderados por Kiferro provenientes de Sambizanga, musseque onde os nitistas 

reuniam-se costumeiramente no campo de futebol do time “Progresso”, e de onde 

coordenaram as ações na noite anterior à insurreição. Entretanto, Miguel Francico 

(Michel), militar da 9ª Brigada que participara da insurreição, apresenta uma 

versão diferente do ocorrido. Segundo ele, os dirigentes presos, transportados 

para Sambizanga naquele dia e mantidos em reclusão na casa do futebolista 

Kiferro, foram mortos a tiros por elementos da própria DISA em decorrência da 

repressão que se seguiu à insurreição e que recaiu sobre o bairro. Há, contudo, 

relatos de indivíduos que também participaram das ações ao lado dos nitistas que 

dão conta de que os presos teriam sido mortos por seus captores durante os 

momentos tumultuados do cerco de Sambizanga por tropas leais ao regime 

(PAWSON, 2014:140-1). 

Ainda assim, não se explica o fato de que entre os corpos carbonizados 

encontrados na ambulância no dia seguinte encontrava-se o de Hélder Neto – 

morto segundo todos os relatos na Cadeia de São Paulo, distante tanto do quartel 

da 9ª Brigada quanto de Sambizanga. Segundo os depoimentos coligidos por 

MATEUS (2009:100), haveria ainda uma inconsistência com relação à alegação 

de que os assassinatos teriam sido cometidos pelos nitistas. Entre os mortos 

encontravam-se amigos de Nito Alves, entre os quais Eugénio Veríssimo da Costa 

(Nzaji). Iko Carreira (CARREIRA, 1996), Ministro da Defesa, e reconhecidamente 

um dos dirigentes mais poderosos do regime de Agostinho Neto na altura, alegará 

em resposta às suspeições em torno do ocorrido que Nzaji, que participara da 

preparação da insurreição na noite anterior, teria sido morto pelos nitistas por ser 

um agente duplo infiltrado no núcleo dos insurretos. 

Independentemente do que se tenha passado com relação aos mortos 

encontrados, certo é que esse evento foi imediatamente difundido pelos meios de 

comunicação de massa (sobretudo a Rádio Nacional, de volta às mãos do regime) 

como motivo de imediatas ações por parte das forças repressivas de modo a 

impedir o suposto golpe. Segundo as declarações oficiais que se seguiram, todos 
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os órgãos do Poder Popular estariam tomados pelos “fraccionistas” e a urgência 

da situação impunha que não houvesse perdão ou tempo para julgamentos 

individuais (TALI, 2001). Ao afirmar isso, Agostinho Neto, em comunicado 

televisionado à nação naquele dia, dá uma chancela tácita às amplas repressões 

que se seguiriam. 

 

3.3. A repressão 

 Mesmo segundo fontes favoráveis àqueles que teriam perpetrado a 

repressão que se seguiu, em decorrência dos eventos que se seguiram ao 27 de 

maio, o número de afiliados ao movimento baixou de 110 mil para 32 mil 

(BARRADAS, 2005). Todas as medidas repressivas foram justificadas, de um 

lado, pela necessidade extraordinária de evitar um golpe interno e, de outro, pela 

ameaça externa que este supostamente representaria – uma vez que o grupo 

“fraccionista” fora logo acusado de ser um cavalo de Tróia de interesses 

imperialistas estrangeiros, à espreita de uma oportunidade de intervir em Angola. 

Segundo a versão oficial do MPLA, de modo a justificar o anúncio da instauração 

de penas de morte por “crimes contra a segurança de estado”, afirmou-se que 

tropas sul-africanas e zairenses estavam posicionadas nas fronteiras para apoiar o 

golpe (BUREAU POLÍTICO DO MPLA, 1977). 

Entretanto, há controvérsias sobre se de fato a insurreição tinha por 

objetivo um golpe. A ideia mostra-se controversa entre os próprios nitistas. João 

Vieira Dias Van Dúnen, irmão de José van Dúnen – uma das lideranças nitistas 

executadas depois do 27 de maio –, diz que seu irmão era contrário à ideia de um 

golpe. Segundo ele, nos dias que antecederam a insurreição, longas discussões 

sobre o que fazer se travaram em Sambizanga. Nito Alves e Monstro Imortal, 

ambos guerrilheiros anteriormente, seriam favoráveis à ideia de golpe, mas outros, 

como José van Dúnen, acreditavam na necessidade de uma demonstração que 

forçasse Agostinho Neto a fazer mudanças (PAWSON, 2014). Segundo relato da 

esposa de um dos militantes mortos após a insurreição, não haveria condições 

organizativas para que os protestos configurassem um golpe: 

 Posso garantir que nunca foi um “golpe de estado”. Eu testemunhei tudo o 
 que foi decidido para aquele dia. Eu estava lá (…) Nunca foi um “golpe de 
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 estado”. Entende? Para haver um golpe de estado há que planejar 
 apropriadamente e eles não o fizeram. Eles planejaram um protesto. Meu 
 marido e seu círculo confiavam em seus sonhos. Confiavam nos “mais 
 velhos”. Primeiramente, confiavam em Neto. Entretanto, também 
 acreditavam que havia algumas maçãs  podres. As pessoas como Iko 
 Carreira e Lúcio Lara estavam a bagunçar as coisas. Estavam a desviar o 
 MPLA da linha correta. Muitos de nós sabíamos que isso era um 
 problema. Então havia tensão entre a população e descontentamento 
 geral, mas esses jovens não tinham a capacidade de coordenar toda a 
 população para se levantar num golpe. Isso simplesmente não é verdade 
 (Op. Cit.: 93). 

 

Entretanto, segundo outro relato de uma testemunha que participara da 

organização dos protestos em Sambizanga, também coligido por Lara Pawson, 

tratar-se-ia de golpe:  

 

 Ah, sim, foi definitivamente um golpe de estado – a ideia central era tomar 
 o poder, mas foi um total fracasso. Milhares protestaram, mas haveria 
 ainda mais se eles não estivessem com tanto medo. Eu, por exemplo, não 
 fui porque estava muito assustado. Nós sabíamos que o país tinha de 
 mudar e que isso só aconteceria com um golpe de estado, mas nunca 
 pensamos que seria violento (Op. Cit.: p. 149). 

 

Independentemente de suas convicções sobre a necessidade de mudança e do 

teor contrário a brancos e mestiços em seus discursos, Nito Alves nunca se 

opusera a Neto. Nas suas 13 teses, escritas um ano antes e em que já se 

defendia das acusações de golpismo, Nito Alves expressa antes um intransigente 

apoio a Agostinho Neto contra aqueles setores no seio do MPLA que considera 

“oportunistas”. Segundo todos os documentos e discursos levam a crer, a 

insurreição pretendia radicalizar o que se entendia como projeto revolucionário do 

MPLA, mas era absolutamente a favor de Agostinho Neto. Para todos os 

envolvidos no MPLA naquele momento, uma simples proposição contrária ao líder 

era, na prática, virtualmente improferível. 

Não obstante, os expurgos que se seguiram atingiram a sociedade 

angolana – particularmente em Luanda e outras grandes cidades – de forma 

abrangente, as estimativas mais brandas referindo-se a 25 mil mortos. Os mortos 

incluíram uma ampla gama de opositores ao regime, não só nitistas mas também 

membros de movimentos de libertação rivais (TALI, 2001). Ainda segundo João 

van Dúnen, Iko Carreira, que teria particular fama em Angola pela corrupção, teria 
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sido uma figura central por trás das execuções de lideranças nitistas. Em função 

do que se colocam como os interesses do “Povo” e dos trabalhadores, as 

comunicações oficiais do MPLA exortam a população a matar os “divisionistas” 

sob a alegação de que estariam promovendo ideias racistas. Entretanto, sempre 

que tal racismo é referido, trata-se do racismo de negros contra brancos e 

mestiços, nunca o contrário. A despeito de uma crescente parcela dos postos de 

comando e cargos de poder nas fileiras do governo terem sido conferidos a 

brancos, mulatos e membros de proeminentes famílias “assimiladas” na esteira da 

volta de Neto a Luanda e da declaração da independência em 1975, tal fenômeno 

nunca é associado ao racismo. Antes pelo contrário, amiúde, a simples menção a 

essa discrepância traria sobre o queixoso a acusação de racismo. 

Michael Wolfers, jornalista britânico que testemunhou em primeira mão a 

ocupação da Rádio Nacional, ainda que manifestamente crítico dos nitistas e 

favorável àqueles que defenderam o regime, reconhece a tensão crescente 

manifesta em termos raciais por aquele setor da sociedade que se via usurpado 

das possibilidades que a apropriação do aparato estatal proporcionara 

(WOLGERS e BERGEROL, 1983). Entretanto, Wolfers o faz criticamente, na 

medida em que lamenta o viés “racista” em que a revolta é expressa. A questão 

racial relativa ao padrão de ocupação dos cargos de direção do movimento é, no 

entanto, escamoteada. Esse escamoteamento se reproduziria também durante a 

repressão que se seguiu ao 27 de maio, tendo à sua testa mestiços como Iko 

Carreira e Henrique Santos “Onambwé”, que também compunham a maioria em 

órgãos como a DISA, responsável por determinar o que seria um “crime contra a 

segurança de estado”. Não obstante, o grande número de execuções que se 

seguiu à sanção tácita da extra-legalidade da repressão por Agostinho Neto em 

seu pronunciamento televisionado assumiria diversos matizes e incorporaria 

diferentes querelas locais. Segundo os depoimentos coligidos por Mateus (2001) e 

Pawson (2014), muitas das mortes ocorridas no leste, por exemplo, são atribuídas 

a desavenças pessoais e a vinganças pela morte em Sambizanga de Paulo da 

Silva Mugongo “Dangereux” – cujos parentes estavam no Moxico. Ao passo em 

que se instaurou uma necessidade imperativa de demonstrar lealdade ao regime e 
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a Neto, com consequentes e inevitáveis abusos repressivos entre agentes que 

procuravam competir entre si na demonstração de diligência. As perseguições 

também abriam inevitavelmente a possibilidade de ascensão nas fileiras do 

partido, seja pela reconfiguração institucional decorrente, seja pela via mais direta 

da eliminação de rivais. Essas reconfigurações intrapartidárias inserem-se numa 

longa série de depurações que podem ser remetidas aos anos 1960. Entre elas 

estão a eliminação dos seguidores de Viriato da Cruz (mulato que morreria, por 

fim, depauperado e exilado na China) quando este abdica da presidência do 

MPLA e é derrotado na sua disputa com Agostinho Neto e Lúcio Lara, bem como 

as posteriores corridas de demonstração de lealdade a Neto na esteira da 

supressão das Revoltas Ativa e do Leste – ocasiões em que o próprio Nito Alves 

fora um fiel defensor da “ala presidencial”. 

A repressão reconhecidamente se estendeu por mais de um ano. E o 

Primeiro Congresso do MPLA afinal se realiza em dezembro de 1977 com o 

anúncio da criação do novo MPLA-Partido do Trabalho (MPLA, 1977) – 

supostamente mais marxista, mas com outra configuração, escapando em muito a 

essas definições ideológicas. 

 

 3.4. Desfecho 

O que aqui se chamou de “depuração discursiva” refere-se às mudanças 

ocasionadas pela que foi amplamente considerada uma tentativa de golpe de 

estado interna ao MPLA em 1977 e os extensos expurgos que se seguiram e que 

atingiram milhares de angolanos. Ainda que os eventos em si sejam fundamentais 

para a compreensão do processo, é muito mais profícuo atentar para o profundo 

acirramento dos regimes de exclusão interna no período, com a redefinição 

daqueles que seriam de fato os herdeiros do aparato estatal ao lado do MPLA, 

vencedor na primeira fase do conflito para determinar a configuração do poder de 

estado em Angola pós-independente. Não é possível compreender o conflito civil 

que se iniciou já antes da independência sem remeter suas origens à luta 

anticolonial e à formação das elites regionais. Particularmente importante é 

resgatar a seminal constatação de Christine Messiant de que teria se firmado 
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nesse momento a posição da antiga elite crioula de Luanda sobre o estamento 

emergente de “novos assimilados” (MESSIANT, 2006)28.  

 É interessante constatar que esse recrudescimento dos padrões de 

exclusividade do pertencimento às altas esferas de poder no MPLA operou-se, 

afinal, uma vez completados os processos de expurgo, em 1979, com a morte do 

presidente Agostinho Neto e sua sucessão por José Eduardo dos Santos, ainda 

hoje no poder. Em aparente contradição, esse recrudescimento deu-se justamente 

com a suposta adoção de um discurso marxista mais estrito e voltado à URSS – o 

que fora anteriormente considerado o posicionamento dos próprios insurretos. 

Entretanto, do ponto de vista daqueles angolanos devotados à luta anticolonial no 

seio do MPLA (o movimento abrigava guerrilheiros de todas as origens), o 

deslocamento discursivo marcou a cristalização de uma velha elite no poder e o 

engessamento das estruturas partidárias. Do ponto de vista da UNITA, também, 

1977 marcou uma necessidade de depuração discursiva após sua derrota militar e 

expulsão do Planalto Central pelas forças do MPLA. Refugiada no leste após o 

que se convencionou chamar no interior do movimento “A Longa Marcha”, esse foi 

o momento em que a UNITA, por uma necessidade premente de encontrar apoio 

internacional para dar prosseguimento à luta, também operou uma ideologização 

discursiva ‘anticapitalista’ e se reciclou como candidata à conquista do poder de 

estado aos olhos de apoiadores externos. 

 Apesar das inegáveis diferenças discursivas e reivindicações que as 

diferentes dissenções e “famílias” do MPLA assumiriam, todas elas apontam para 

uma agenda comum de depuração discursiva e de uma paulatina exclusividade 

dos círculos de poder. De certa forma, os eventos de 27 de maio de 1977 foram 

ao mesmo tempo um apogeu desse padrão e um ponto de ruptura da capacidade 

do sistema político do MPLA de comportar certas ambiguidades e neutralizá-las. 

                                                 
28 Vale retomar, os “novos assimilados” seriam aqueles que adquiriram o estatuto de “assimilado” – 
i.e. cidadão segundo as leis portuguesas, em oposição ao estatuto de “indígena”. Embora o 
processo tivesse se tornado mais regularizado do ponto de vista legal, tornar-se um “assimilado” 
permaneceu um privilégio exclusivo, galgado por uma minoria ínfima, mas refletindo outros setores 
ascendentes da sociedade que não aqueles ligados às famílias tradicionais citadinas. Muitos dos 
“novos assimilados” estavam relacionados às missões das igrejas protestantes históricas, que 
também ofereciam a única alternativa de acesso à educação fora do estado colonial e da igreja 
católica (ver Péclard, 2015). 
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Além disso, foi também um momento inaugural de uma nova gramática política 

que o MPLA – vencedor da primeira corrida ao poder de estado – iria consolidar, 

com a consagração de uma elite no poder. O novo sistema político instaurado com 

a consolidação no poder daqueles aos quais Nito Alves se refere como “pequena-

burguesia” remete também ao início de uma rede de favores e de exclusividades 

sancionadas pelo estado no acesso a recursos por parte de círculos cada vez 

mais restritos. Isso fará com que o MPLA se constitua progressivamente em um 

organismo cuja hierarquia não pode ser contestada, seja pela ameaça repressiva 

– que a lembrança dos expurgos pós-27 de maio deixa patente –, seja pela 

inviabilização do acesso aos favores só passíveis de serem obtidos por intermédio 

de contatos com a nomenklatura (i.e. os círculos detentores dos meios). À 

semelhança do que se verificou em outros lugares, a “nomenklatura” designa essa 

conjunção específica de acesso aos recursos políticos de poder de estado por 

uma elite exclusiva, sendo os recursos materiais e financeiros sancionados pelo 

estado numa rede de distribuição de favores29. Uma vez discernido esse percurso, 

as roupagens ideológicas do discurso adquirem outra conotação. Elas não 

necessariamente perdem sua pertinência, como que “esvaziadas”, mas remetem a 

mais uma instância do jogo de poder. Uma a que, como veremos, a 

internacionalização do conflito confere outra significação, mas de forma 

inesperada se atentarmos para sua dinâmica de funcionamento, mais uma vez 

considerando de través suas postulações discursivas. Esse será o tema do 

próximo capítulo. 

  

                                                 
29 Interessantemente no caso do MPLA, no entanto, esse sistema de redistribuição personalista 
viria a sobrepujar o próprio modelo planificado de estado socialista, transmutando-se em outras 
formas, até mais agressivas, com a liberalização da economia a partir da segunda metade dos 
anos 1990 (ver Hodges, 2002). 
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4. Procurações cruzadas 

 

O termo “guerras por procuração” – ou proxy wars, em inglês – tornou-se 

corriqueiro para designar aqueles conflitos que, no contexto da Guerra Fria, foram 

considerados pelos meio de comunicações de massa (mas também por parcela 

importante de estudiosos que se voltaram ao tema) como pontos de 

extravasamento da projeção de poder das superpotências, Estados Unidos e 

União Soviética.30 Segundo essa leitura, o impasse criado pelo “equilíbrio do 

terror” pelas armas nucleares entre as superpotências – dissuadidas de entrar em 

conflito aberto devido à garantia de mútua destruição (em inglês, MAD, mutual 

assured destruction) – teria levado a uma busca de obtenção de vantagens 

geoestratégicas no que se convencionou chamar na altura de “terceiro mundo” 

(RAPOPORT, 1996). Dessa forma, na medida em que seus cânones ideológicos 

estivessem representados segundo a gramática bipolar da confrontação global, as 

superpotências teriam acesso a “procuradores” locais que lutariam o lado quente 

da Guerra Fria. Exemplos clássicos de países a que comumente se atribuíram 

“guerras por procuração” são Vietnã, Afeganistão (na altura da invasão soviética), 

Nicarágua e Angola. Essa designação implica um modelo esquemático falho, tanto 

pelo seu aspecto limitado do ponto de vista da compreensão geopolítica, quanto 

pelo viés ideológico caduco que pressupõe na sua sustentação. Esse modelo 

vem, portanto, sendo amplamente criticado. Contudo, neste capítulo, gostaria de 

chamar a atenção especificamente para aquilo a que se chamou “guerra por 

procuração” em Angola de modo a defender o rendimento da noção de 

“procuração” para a compreensão do conflito – mas somente na medida em que a 

levarmos às últimas consequências e a alargarmos de modo a permitir um trânsito 

em duas vias na relação que designa (voltarei a este ponto). Mais do que buscar 

uma reabilitação do conceito, o propósito é usá-lo contra si mesmo na medida em 

que esse movimento proporcione um ganho analítico. 

 

                                                 
30 Ainda hoje o termo é de uso corrente para designar conflitos em pequenas nações de alguma 
forma sustentados pelos interesses de grandes nações. 
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4.1. O mercado ideológico e seus imponderáveis 

De modo a abordar a questão é necessário, contudo, antes desconstruir a 

noção de “blocos ideológicos” no contexto angolano, os quais supostamente 

teriam precipitado as partes para as esferas americana e soviética. Os 

alinhamentos nunca foram óbvios de partida. Durante a guerra contra as forças 

coloniais portuguesas, todos os movimentos de libertação viram-se alijados de 

auxílio expressivo em armas e dinheiro de qualquer parte. Isso se devia em 

grande media, como referido anteriormente, ao próprio ambiente da Guerra Fria. 

Portugal, membro da OTAN31, havia tempos era pressionado internacionalmente 

para que concedesse a independência a suas colônias, sendo afinal o último a 

fazê-lo. Uma das grandes cartas de barganha de Portugal na protelação do 

processo era a presença de bases militares norte-americanas nos Açores, 

imprescindíveis para o rastreamento de submarinos soviéticos no Atlântico 

(GUIMARÃES, 2001). Assim, ainda que os movimentos nacionalistas no interior 

de Angola representassem de forma evidente o delineamento de sua política 

potencial com o advento de uma eventual independência, as vias de apoio para as 

potências interessadas nesses desdobramentos encontravam-se relativamente 

interditadas. Elas estavam fechadas, de uma lado, aos países “ocidentais” devido 

a sua aliança estratégica com Portugal (que para fins de direito ainda era 

soberano sobre seus territórios na África) e, de outro, aos países do “bloco 

comunista” devido à inevitabilidade de uma indesejável escalada do conflito para 

níveis globais, caso interviessem. O que se verificou, portanto, foi o apoio 

clandestino e encoberto a esses movimentos – protocélulas de potenciais 

plataformas de ascensão ao poder de estado – com o propósito de mantê-los 

suficientemente ativos para colocar sua reivindicação quando a independência 

sobreviesse, mas fracos o bastante para não ameaçar frontalmente o estatuto de 

Portugal na região, que não obstante já perdia paulatinamente legitimidade 

(VIRMANI, 1989). 

                                                 
31 Organização do Tratado do Atlântico Norte – aliança entre países do “bloco capitalista” e seus 
aliados que se contrapunha ao Pacto de Varsóvia, organização análoga de países do “bloco 
comunista”. 
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Outro elemento complicador no cenário desse “mercado ideológico” global 

era a profunda cisão no “bloco comunista” entre China e União Soviética, que 

quase chegara a vias de confronto, com choques de fronteira nos anos 1960 

(RAPOPORT, 1996). Como forma de contrapor-se à política externa soviética e 

projetar sua influência, a China adotaria um política de “campeã dos movimentos 

de libertação” através da qual, nos anos 1960, receberia em seu território 

guerrilheiros de diversos movimentos de libertação (em muitos casos, até mesmo 

oriundos de organizações rivais nos seus contextos de origem) para treinamento 

militar. Esse é o caso da UNITA que, em 1965, pouco depois de sua criação 

formal em Muanguai, no leste de Angola, envia onze guerrilheiros para a 

Academia Militar de Nanquim – os sobreviventes desse treinamento, incluindo 

Savimbi, desempenhariam papel chave no futuro da organização (CHIWALE, 

2011)32. A China fora a única nação a responder favoravelmente aos apelos da 

UNITA naquela altura, mesmo depois de amplos itinerários de Savimbi e de 

delegações da UNITA à União Soviética, Iugoslávia e outros países do Leste 

Europeu em busca de apoio (GUERRA, 2002; VINÍCIUS e SALDANHA, 1977).33 

Ainda assim, o treinamento, realizado conjuntamente com elementos de diversos 

movimentos de libertação africanos, teria sido limitado devido à suspeita dos 

chineses do envolvimento de Savimbi com a CIA.  

Esse período de auxílio chinês e retórica socialista de inspiração maoísta  

viria a render incômodos à UNITA quando do deslocamento de seu perfil 

discursivo-ideológico de acordo com o desenvolvimento da conjuntura do mercado 

de apoios (BRIDGLAND, 1986). A UNITA sofreu uma campanha de acusação sob 

a pecha de ser “comunista” por parte de Holden Roberto, líder de uma das 

organizações rivais – a FNLA –, no contexto da disputa pelos recursos norte-

americanos canalizados clandestinamente através da CIA. John Stockwell, agente 

da CIA que na altura fazia a comunicação com os movimentos em Angola34 e 

depois escreveu um relato de suas experiências (STOCKWELL, 1978), relata 

                                                 
32 Reconhecidamente, no entanto, durante o mesmo período, a China favoreceria a FNLA como 
destinatária preferencial para o envio de armas e recursos (STOCKWELL, 1978). 
33Os primeiros contatos de Savimbi com um agente chinês, Co Liang, parecem ter ocorrido em 
Gana (BRIDGLAND, 1986). 
34 Stockwell teria encontrado Savimbi pela primeira vez disfarçado de missionário. 
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como a FNLA teria sido a primeira opção de auxílio dos EUA, nos anos que 

antecederam a independência de Angola. Segundo ele, a África do Sul, em 

consonância às estratégias de seu aliado preferencial, também defendia a 

candidatura de Holden Roberto à presidência quando de seu avanço para Luanda 

a partir do sul, em 1976. Mas o ex-agente relata também como ele, no exercício 

de suas atribuições ao visitar as bases operacionais da FNLA, constatou como era 

desorganizada e fracamente liderada. As referências à letargia de Holden Roberto 

são recorrentes. O jornalista brasileiro Fernando Cascudo (1979) que se tornou 

amigo pessoal de Holden Roberto e adepto de sua organização em Kinshasa, 

apesar do tom apologético de seu relato, não deixou de notá-lo. Mesmo quando os 

Acordos de Alvor já haviam sido assinados e a independência programada do país 

estava iminente – com as forças da FNLA tentando ganhar controle de Luanda –, 

seus generais tiveram de implorar a Holden Roberto para que liderasse a coluna 

militar que entraria no território angolano em direção à capital. Holden, que era 

casado com uma das sobrinhas de Mobutu, líder do então Zaire (hoje Congo-

Kinshasa), era completamente dependente deste para a sustentação de sua 

organização. Depois de derrotado na disputa pela posse de Luanda pelo MPLA e 

desbaratado do Huambo, para onde se retirara em 1976, Holden perderia os 

favores de Mobutu – preocupado em não se indispor com a nova configuração de 

poder que se formara em Angola – e seria, afinal, expulso do Zaire. Nisso 

contrastava com a UNITA, sob a decidida liderança de Savimbi, firmemente 

estabelecida no leste de Angola e independente de expressivas linhas de 

suprimento. Stockwell teria recomendado o apoio à última. 

Ao mesmo tempo que as forças da FNLA e da África do Sul eram 

rechaçadas em 1976 – sobretudo graças ao massivo auxílio soviético e cubano ao 

MPLA – novos desdobramentos políticos distantes de Angola determinariam o 

curso que o mercado de apoios tomaria. No início de 1976, sob o governo de 

Gerald Ford, é votada no Congresso dos EUA a “Clark Amendment”, assim 

batizada em função do congressista democrata que a encabeçara (BLOOMFIELD, 

1988). A emenda previa expressamente a proibição do auxílio direto dos Estados 

Unidos em armas a qualquer organização política em Angola e deu-se na esteira 
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de grandes protestos da opinião pública em face à ameaça de escalada do 

envolvimento norte-americano em Angola após o trauma com a experiência da 

Guerra do Vietnã. O auxílio dos Estados Unidos, até então restrito pela estreiteza 

dos canais clandestinos disponíveis, permaneceria reduzido após a 

independência. Após derrota da assim chamada Coluna Zulu pelos 

“internacionalistas” cubanos em 27 de março de 1975, o Conselho de Segurança 

da ONU exigiu de Pretória reparações por danos de guerra à República Popular 

de Angola (MPLA, 1986). Esse gesto selaria o destino da campanha, fazendo com 

que a África do Sul descartasse novas intervenções e deixasse seus aliados – a 

FNLA e, em menor grau, a UNITA – à mercê da própria sorte.  

A trajetória de apoios do MPLA apresenta paralelos interessantes. Em 

1962, no auge da crise dos mísseis em Cuba, Agostinho Neto visitaria Washington 

para pedir auxílio à administração Kennedy em sua guerra contra o colonialismo 

português, mas o apoio seria recusado em função do apoio prestado à FNLA 

(WALKER, 2004). Ao contrário do que se poderia esperar, inicialmente o MPLA 

tampouco logrou apoio expressivo por parte da União Soviética. De fato, o 

primeiro relacionamento com um país do chamado “bloco comunista” a render-lhe 

frutos foi aquele com os cubanos, os quais logo após os Acordos de Alvor, em 

1974, e a previsão de independência angolana passaram progressivamente a 

aumentar o apoio ao regime de Neto tanto com armas quanto com instrutores 

militares. Antes do envolvimento soviético, quatrocentos instrutores cubanos foram 

enviados a Luanda (LEOGRANDE, 1980). Karen Brutents (1998), membro do 

Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética na altura, diz que a 

notícia da intervenção cubana foi recebida em Moscou sem entusiasmo, porque os 

soviéticos não pretendiam envolver-se em Angola. Contudo, os crescentes 

pedidos de envio de material (armas, tanques e foguetes) e suprimentos dos 

cubanos em Angola foram atendidos35 e o envolvimento soviético deixou de ser 

uma escolha. 

                                                 
35 Note-se que a União Soviética já estava comprometida geopoliticamente com a manutenção do 
regime de Fidel Castro em Cuba, que dependia completamente dos soviéticos militarmente. Todo o 
material de guerra cubano era de fabricação soviética. 
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Anatoly Dobrynin, embaixador soviético nos Estados Unidos na altura, 

afirma que as intervenções e apoios na África fugiram ao controle dos 

responsáveis em Moscou e adquiriram proporções indesejáveis completamente 

imprevistas (SHUBIN, 2008). Em entrevista a Pawson (2013), um diplomata 

soviético que servira junto a diversos governos africanos afirma, entretanto, 

surpreendentemente, que a falta de comprometimento ideológico de Agostinho 

Neto fora precisamente o que teria feito dele um candidato aceitável aos olhos 

soviéticos. Afirma que, ao contrário do que se poderia esperar, os soviéticos 

preferiam não negociar com um líder radical, como Nito Alves – “não queriam 

esquerdistas”, mas alguém que não procurasse “apressar o desenvolvimento 

socialista”. Este era precisamente o sentimento que não vigorava entre os 

“internacionalistas” cubanos, recém saídos de sua vitoriosa revolução. Fidel 

Castro, anos mais tarde (CASTRO, 2005) afirmaria que os soviéticos não sabiam 

nada a respeito do auxílio cubano; a única operação que fizeram de comum 

acordo com os soviéticos foi, depois, a intervenção em favor da Etiópia contra a 

Somália (que havia anteriormente sido aliada dos soviéticos, mas mudara de lado 

obtendo apoio dos EUA). Nessa altura, a política externa da União Soviética já 

estava completamente comprometida com a cena africana (BHAGAVAN, 1986). 

Ao contrário do que se poderia esperar ao adotar uma perspectiva 

esquemática sobre a Guerra Fria, o relacionamento entre cubanos e soviéticos em 

Angola e em outros contextos era extremamente delicado (MONJE, 1995). A 

contragosto, mas de forma inevitável, os soviéticos viram-se reféns de sua própria 

política de projeção de poder (PÉRVENTSEV e DMITRENKO, 1987). Seu 

comprometimento inescapável com Cuba acabara afinal por arrastá-los à África e 

especialmente a Angola. Mas, talvez, como ouvi em Angola de veteranos da 

UNITA que se referiam à questão, “os americanos gostam de falar; os russos são 

profissionais”. No contexto de sua política interna e, afinal, impedidos 

constitucionalmente pela Clark Amendment, o auxílio norte-americano 

rapidamente fica para trás ante a enxurrada de material de guerra soviético que 

chega aos portos angolanos (SHUBIN e TOKAREV, 2005). As forças da Operação 

Carlota – força expedicionária cubana em resposta à coluna sul-africana que vinha 
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do sul em auxílio à FNLA – começaram a chegar em Luanda por via aérea, 

somente dois dias antes da independência (GEORGE, 2005). A vitória das forças 

do MPLA foi completa, tanto para a posse da capital antes de expirado o prazo 

para a independência programada, quanto para rechaçar quaisquer outras forças 

que lhe pudessem fazer face no campo de batalha convencional.  

A FNLA se desintegraria, tanto como força combatente quanto como 

organização política que pudesse se posicionar simbolicamente em sua 

reivindicação pelo poder. Como medida desesperada, a FNLA contrata 

mercenários norte-americanos e britânicos de baixa qualidade – supostamente 

com financiamento da CIA e comandados por Costas Georgiou, conhecido como 

Coronel Callan – que cometem inúmeras atrocidades antes de serem capturados. 

A oportunidade é aproveitada pelo regime de Neto para uma bem concertada 

campanha midiática de cobertura dos julgamentos dos mercenários capturados – 

uns absolvidos, outros condenados à morte (BURCHETT e ROEBUCK, 1977; 

VIVO, 1976)36. O descrédito do apoio “ocidental” à FNLA é completo. À UNITA 

restaria a retirada do Planalto Central, onde se encontrava a maior parte de sua 

base de apoio, para os ermos do leste onde antes empreendera suas ações de 

guerrilha contra os portugueses e guerrilhas concorrentes do MPLA numa guerra 

clandestina. 

 

4.2. A corte aos “benfeitores” 

O fracasso da FNLA, entretanto, cria um vácuo na composição “bipolar” do 

mercado de apoios. Um vácuo que Savimbi, líder da UNITA, pretendia ocupar. Em 

1961, quando o assalto à cadeia de Luanda recém marcara oficialmente o início 

da luta anticolonial do MPLA, de um lado, e o massacre de colonos brancos no 

norte a luta da UPA (precursora da FNLA), de outro, Savimbi – então estudante de 

ciências políticas na Universidade de Lausanne – entra na embaixada dos 

Estados Unidos em Berna, na Suíça, demanda falar com o embaixador e 

apresenta-se como “o futuro presidente de Angola” (MINTER, 1988). Esta e outras 

                                                 
36 Bridgland (1986) nota que o juiz desse julgamento, Ernesto Eduardo Gomes da Silva, depois 
acabaria por ser um dos expurgados pelo MPLA após os eventos de 27 de maio de 1977. 



77 
 

abordagens iniciais foram recusadas em função do comprometimento – ainda que 

parcial – dos apoiadores a seus concorrentes, FNLA e MPLA. Assim, em 1978, 

impõe-se à UNITA, completamente isolada em suas bases no leste, a 

necessidade de uma completa reciclagem de sua retórica para adequar-se como 

nova candidata ao beneplácito estadunidense. O breve auxílio chinês à UNITA 

torna-se um passado incômodo de que teria que frequentemente se escusar.  A 

partir dos anos 1980 – com o incremento massivo do auxílio financeiro e bélico 

dos EUA e da África do Sul e a consequente sincronização do discurso da UNITA 

com um forte anticomunismo –, o passado de flerte com o maoísmo e o discurso 

socialista não passaria isento de ruídos para a organização. Por isso Savimbi, não 

podendo negar de todo o passado socialista, opta por matizá-lo. Quando em 1986 

vai a Washington encontrar Reagan, disse estar comprometido com uma 

sociedade pluralista de orientação ocidental, designando-se “social-democrata” 

(BRIDGLAND, 1986). Para o público norte-americano declara: 

 

 Eu não sou comunista porque isso não serve a nenhum propósito. Nem 
 sou um  capitalista. Socialismo nesse país é a única resposta. Aqueles que 
 lideram o país para a independência não podem se tornar exploradores do 
 povo. Nós queremos um sistema socialista, mas qual? Há o ortodoxo e o 
 extremista. Nós queremos o democrático, democracia social (MEN AT 
 WAR, 1975). 

 

Para o jornal português “O Expresso” faz mais ressalvas quanto à 

experiência com Mao Zedong: 

 
 Mao ensinou-me uma coisa fundamental. Quando retornássemos a 
 Angola, teríamos de levar a realidade em conta e, acima de tudo, não 
 poderíamos voltar para cá [a entrevista ocorreu em Angola] e aplicar o que 
 havíamos aprendido lá  [na China] de maneira indiscriminada (apud 
 WEIGERT, 2011). 

 

Em entrevista ao público norte-americano conservador ele falaria nos 

seguintes termos: “Com Mao e os Comunistas aprendi como lutar e vencer uma 

guerra de guerrilhas. Também aprendi como não gerir uma economia ou uma 
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nação”37 (apud WEIGERT, 2011). Em outra ocasião, em entrevista a um jornalista 

africano, matiza a questão de outra maneira: “permaneço partidário de um 

socialismo de feições humanas, respeitoso da liberdade e dos direitos do homem, 

o que não tem nada, absolutamente nada a ver com o marxismo-leninismo” 

(SAVIMBI, 1997:170). Com o ocaso da FNLA e a vitória incontestável do MPLA, 

Henry Kissinger, então Secretário de Estado dos Estados Unidos, passa a ver a 

intensificação do apoio à África do Sul e à UNITA como cada vez mais necessária 

frente ao que percebia como uma escalada do intervencionismo soviético na África 

(BLOOMFIELD, 1988). Em 1979, Zbigniew Brzezinski, Consultor de Segurança 

Nacional do governo Carter, em visita à China, providencia o envio de armas à 

UNITA por parte desta, por intermédio dos sul-africanos (WINDRICH, 1992). 

Nos anos 1960, tanto a UNITA como o MPLA haviam buscado auxílio seja 

dos EUA seja da URSS, mas gradualmente se especializaram em cada um 

desses campos, num processo repleto de ruídos. Mesmo nos anos 1980, os sul-

africanos não eram claros com relação a possíveis pretensões de reerguer a 

FNLA como candidata preferencial a apoiar em Angola. Um dos elementos que 

depõem a favor da confiança incompleta que os sul-africanos devotavam à UNITA 

é a existência do Batalhão 32, ou Buffalo. Estes, remanescentes da facção 

Chipenda do MPLA que haviam desertado para a FNLA no Zaire, foram afinal 

incorporados ao exército sul-africano em suas bases na Namíbia como tropas de 

designação ambígua necessárias nas operações de fronteira (HEITMAN, 1990). 

Não obstante, o jornalista Fritz Sitte (1977), em incursão a áreas de operações da 

UNITA próximas à fronteira namibiana, constatou uma mudança na escala de 

envio de suprimentos da África do Sul à UNITA já em fins de 1978 e início de 

                                                 
37 Bridgland (1986) também se refere ao que teria sido um suposto encontro de Savimbi com Che 
Guevara em uma cimeira de movimentos de libertação em Dar es-Salam, na Tanzânia, em 1964. 
Segundo esse relato, bastante apologético de Savimbi e da UNITA, Che Guevara teria reconhecido 
o mérito de sua luta quando Savimbi o convencera de que uma revolução na África só poderia ser 
bem-sucedida se empreendida por camponeses, e não por trabalhadores urbanos. A essa 
estratégia Savimbi teria chamado “teoria das grandes massas”, com clara inspiração nas ideias 
maoístas (VINÍCIUS e SALDANHA, 1977). Bridgland – que viria a publicar uma biografia não oficial 
de Savimbi, com lançamento Antuérpia sob os auspícios da grande companhia de diamantes belga 
De Beers – menciona em nota que a admiração de Savimbi pelo maoísmo era prática e voltada 
para sua bem-sucedida guerrilha, mas que ele era contrário ao comunismo e isso se traduziria em 
sua recusa anterior à incorporação à FNLA (quando então fazia parte desta) do desertor maoísta 
do MPLA, Viriato da Cruz. 
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1979, com a eleição de P. W. Botha como primeiro-ministro – algo que a UNITA só 

admitiria em 1980. A consequência imediata do incremento do auxílio sul-africano 

à UNITA – em resposta à nova política de Brzezinski – é a instalação de seu novo 

quartel general incrustado no extremo sudeste do país, no Cuando Cubango, a 

poucos quilômetros tanto da fronteira namibiana como da zambiana (SAKALA, 

2006; CHASSANHA, 2000).  

A Jamba, facilmente abastecida pela África do Sul, tornar-se-ia não 

somente uma base de operações militares da UNITA, mas uma espécie de capital 

oficiosa do que se designava “Angola Libertada”. Ali, dignitários e jornalistas 

estrangeiros seriam trazidos sem o consentimento de Luanda e, após carimbados 

os seus passaportes com o selo da UNITA, assistiriam em cabanas “tradicionais” a 

desfiles militares e a coros entoando cânticos africanos em louvor à UNITA 

(DÖHNING e BREYTENBACH, 1984; BREYTENBACH,1980). A Voz da 

Resistência do Galo Negro – VORGAN, emissora de rádio abrangendo toda 

Angola em concorrência à Rádio Nacional de Luanda – passa a operar 

primeiramente a partir da África do Sul e é depois instalada na Jamba com auxílio 

técnico dos Estados Unidos em 1979. Entretanto, em 1979 a UNITA permanece 

no ostracismo midiático global, sem menções nos jornais e sem visitas de 

jornalistas. Savimbi vai aos EUA num tour de publicidade junto a senadores e 

congressistas favoráveis, mas a administração Carter, que ainda considera a 

possibilidade de reconhecer o regime de Luanda, não o recebe diretamente. Em 

resposta, Savimbi diz a um repórter do New York Times que o povo americano 

estaria cometendo um erro caso reconhecesse o governo do MPLA, pois isso 

significaria aceitar ocupar “o segundo lugar para a Rússia e para o mundo” 

(WINDRICH, 1992). Savimbi voltou aos EUA em 1981. Apesar do crescente 

comprometimento da nova administração Reagan, o auxílio direto ainda lhe era 

negado – a visita coincide com o lobby para repelir a Clark Amendment no 

Congresso (MUEKALIA, 2010). Nesse ano, as SADF – forças armadas sul-

africanas – lançam a Operação Protea, a maior invasão do território angolano até 

então (STEENKAMP, 1983). O balanço de poder militar se altera pela primeira vez 
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depois da vitória incontestável das forças cubanas e do MPLA em 1975/76 

(BAINES, 2008). 

A ascensão da UNITA a “procuradora” preferencial também pode em parte 

explicar-se por sua capacidade de figurar aos olhos dos apoiantes como 

etnicamente mais abrangente em sua representatividade devido ao apelo que 

tinha junto às populações do Planalto Central, de designação ovimbundu38 – 

região em grande medida cristianizada anteriormente por missionários 

protestantes norte-americanos (DULLEY, 2010; PÉCLARD, 2015). Entretanto, a 

abordagem de cunho étnico à guerra civil em Angola – bastante difundida pela 

imprensa ocidental – mostrar-se-ia bastante limitada em face aos desdobramentos 

posteriores do conflito, particularmente no período das eleições presidenciais de 

1992 e suas repercussões. Windrich (1992) alude ao fato de que a crença numa 

eventual vitória eleitoral da UNITA devido a seu suposto apoio ovimbundu – etnia 

que comporia a maioria da população – foi essencialmente produto do debate 

instaurado pelos principais jornais no âmbito da opinião pública norte-americana 

na segunda metade dos anos 1970. Esse viés étnico deve, portando, ser 

compreendido também segundo uma perspectiva de leitura norte-americana 

contemporânea, e não como algo inerente ao conflito em Angola (a questão será 

retomada no próximo capítulo).  

 O relacionamento entre soviéticos, cubanos e o MPLA permaneceu tenso 

após as vitórias iniciais naquela que ficou conhecida como a “Segunda Guerra de 

Libertação39”. Segundo Brutents (1998), a insurreição nitista de 1977 trouxe 

embaraços. Quando Agostinho Neto vai a Moscou e exige publicamente 

esclarecimentos sobre as alegações de envolvimento soviético, o premiê 

Brezhnev – já então sabidamente incapacitado pela senilidade – continua o 

cronograma da cerimônia tal qual havia sido instruído por seus assessores, 

aparentemente ignorando propositalmente Neto. Foi somente mais tarde naquele 

dia que um alto representante soviético teria feito um adendo respondendo 

negativamente às indagações de Neto. Os soviéticos atribuiriam os rumores a 

                                                 
38 Muitos dos quais, em apoio à UNITA ou fugindo da ameaça de serem pegos no fogo cruzado, 
iriam viver na Jamba, que passa a ser uma comunidade em expansão. 
39 Mais a respeito abaixo. 
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círculos ocidentais cujo propósito era desestabilizar sua aliança em Angola. Não 

obstante, o adido militar soviético em Luanda, N. Dubenko, foi chamado de volta a 

Moscou, aparentemente transformando-se em bode-expiatório.40 

Após a morte de Agostinho Neto em Moscou, oficialmente devido a um 

câncer no pâncreas, em 1979, dissemina-se uma desconfiança generalizada de 

assassinato. Adeptos dessa versão salientam que seu médico pessoal, Eduardo 

Macedo dos Santos, não teria tido acesso ao corpo após declarado o óbito e que 

os russos buscariam eliminar Neto após o fracasso no nitismo. Não obstante, as 

versões em contrário, mesmo entre pessoas politicamente menos afeitas a Neto, 

são mais abundantes e atribuem o câncer ao hábito de beber uísque, o qual 

piorara expressivamente ao fim de sua vida.41 A presidência viria a ser assumida, 

afinal, por um homem que poucos observadores externos esperavam. José 

Eduardo dos Santos, que a um tempo parecera estar na mira dos expurgos 

durante a repressão que se seguiu à insurreição nitista, acabara por ocupar a 

presidência da Comissão de Inquérito que apurara a extensão da infiltração 

“fraccionista” no seio do movimento (MATEUS, 2009). Depois, com a realização 

do Primeiro Congresso do MPLA, sob pressão soviética, José Eduardo dos Santos 

sobe expressivamente na hierarquia do partido, ao passo que proeminentes 

figuras até ali, como Lúcio Lara e Iko Carreira, descem. Parte da explicação sobre 

por que Dos Santos teria sido alçado à presidência com a morte de Neto é dada 

no sentido de que ele seria – como negociador discreto (talvez até mesmo 

“tímido”, como diria Anstee anos mais tarde42) – o único capaz de manter unidas 

as diferentes facções no interior do MPLA, incluindo a diplomacia entre russos e 

cubanos. O pendor para a diplomacia e a negociação permaneceria uma marca de 

todo o governo de José Eduardo dos Santos, até os dias de hoje (PACAVIRA, 

2006). 

                                                 
40 Embora, tenha havido acusações em Angola de que estaria secretamente confabulando com os 
nitistas. 
41 Apesar de não corroborar nenhuma versão dos acontecimentos, o embaixador John Flynn – que 
servira na representação britânica de Luanda durante todo esse período – relatou pessoalmente 
em novembro de 2015, durante as comemorações dos 40 antes de independência de Angola na 
Chatham House, Londres, que o governo britânico oferecera tratamento médico a Neto em 
qualquer país ocidental de sua escolha e o exortara para que não fosse a Moscou. 
42 Ver próximo capítulo. 
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O “internacionalismo” cubano permanece como um dos esteios da política 

externa que liga Luanda a Havana (e, indiretamente, Moscou) nos anos 1980 

(CASTRO, 1976). Gabriel García Marquez, escritor colombiano de esquerda e 

ganhador do prêmio Nobel de ficção, também se posiciona e escreve o artigo 

“Operación Carlota” em homenagem à força expedicionária cubana enviada para 

Angola. Este foi publicado na New Left Review de Londres e posteriormente 

reproduzido em vários veículos. Ele também publicaria, juntamente com Fidel 

Castro e Jorge Risquet, comandante das forças cubanas em Angola, um 

comentário sobre a intervenção cubana (MARQUÉZ, RISQUET e CASTRO, 

1989). 

 

4.3. O apogeu 

Com a eleição de Reagan o apoio americano à UNITA foi progressivamente 

expandido. Figura chave nesse processo foi Jeremias Chitunda, braço direito de 

Savimbi e representante da UNITA em Washington que promovera um bem-

sucedido lobby entre senadores e membros da Câmara dos Representantes 

(MUEKALIA, 2010). Devido em grande parte aos esforços de Chitunda, que em 

consonância ao discurso de Reagan sobre a União Soviética como “império do 

mal” referia-se ao MPLA como “fantoche dos soviéticos”, a Clark Amendment é 

repelida em 1985. Essa estratégia retórica procurava jogar com o medo 

generalizado do público norte-americano no contexto da Guerra Fria. Savimbi 

chama Angola de “Munique da África”, em alusão aos acordos naquela cidade em 

que França e Reino Unido concederam a Tchecoslováquia à Alemanha nazista 

sem luta, o que teria configurado uma carta branca para a conquista por agressão 

na Europa no final dos anos 1930 (WINDRICH, 1992). Da mesma forma, Savimbi 

pretende fazer crer que uma eventual condescendência por parte dos Estados 

Unidos com relação ao “expansionismo” soviético em Angola, levaria a um 

inevitável efeito-dominó de conquistas comunistas no continente africano. 

Em suas diversas visitas aos Estados Unidos – que incluíam não só 

Washington, mas também itinerários por pequenas cidades do sul, onde cultivava 

amplo suporte popular – Savimbi procura retratar a si não como amigo de Pretória, 



83 
 

mas como tenaz inimigo do comunismo soviético e cubano que estaria 

ameaçando engolfar o território africano (ONSLOW e WYK, 2013). Segundo essa 

estratégia, as ações dos sul-africanos ao lado da UNITA são minimizadas ao 

máximo, ao passo que o MPLA faz reiteradas acusações de que a UNITA 

assumiria o crédito por ações sul-africanas, em particular as empreendidas pelo 

32º Batalhão “Búfalo” (HOLT, 2005). Em algumas dessas viagens Savimbi faz-se 

acompanhar por sua esposa, Ana Isabel, num gesto de autopromoção calculada 

para o público estadunidense – já que Savimbi, a exemplo de outros líderes 

africanos, costumava viajar acompanhado somente por sua comitiva (MUEKALIA, 

2010).43 O auge de sua popularidade nos Estados Unidos deu-se quando, em 

1986, foi recebido por Reagan na Casa Branca como freedom fighter. Esse foi o 

ponto culminante de uma estratégia da administração Reagan de contrapor-se 

ostensivamente ao que considerava uma expansão global do comunismo. Em 

1985 fora organizado na Jamba o evento que ficou conhecido como “Internacional 

Democrática” – em alusão à mais famosa contraparte comunista –, em que 

representantes de organizações “anticomunistas” de Nicarágua, Afeganistão, Laos 

e Angola encontraram-se, supostamente para discutir uma nova estratégia 

conjunta em escala global sob os auspícios dos Estados Unidos (CROCKER, 

199244).  

Essa estratégia é mais uma vez complementada pela frente de angariação 

de apoios à UNITA nos Estados Unidos, não só entre representantes da direita 

anticomunista, como também junto a organizações e ativistas afro-americanos 

(SALES, 1977). Essa frente baseava-se em um discurso pan-africanista segundo 

o qual a UNITA retratava-se como a legítima representante de uma luta secular 

entre “africanos” contra a dominação estrangeira (HEYWOOD, 1989). O MPLA, 

por sua vez, possuía amplo respaldo na comunidade internacional de intelectuais 

de esquerda. Além de contar em suas fileiras com renomados escritores como 

Pepetela, Luandino Vieira e Mendes de Carvalho (Uanhenga Xitu), beneficiava-se 

                                                 
43 Na campanha eleitoral de 1992, quando José Eduardo dos Santos, assessorado por 
marqueteiros, faz uso desse recurso apresentando-se acompanhado pela esposa e à paisana nos 
comícios e propagandas, Savimbi não corresponde a essa imagem, apresentando-se sempre só e 
frequentemente trajando fardamento militar. 
44 Crocker era Assistant Secretary of State da administração Reagan. 
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do apoio de personalidades como Gabriel García Marquez, Chico Buarque de 

Holanda e Jean-Paul Sartre, tendo este último assinado uma petição para a 

libertação de Agostinho Neto da prisão em Portugal ainda durante a fase 

clandestina da guerra de libertação.45 

 

4.4. Ambiguidades 

Persistiria, entretanto, uma resistência à política de apoio à UNITA, 

inclusive com ameaças de revitalizar a Clark Amendment no Congresso 

americano, em grande parte devido à ambiguidade com relação aos interesses 

dos EUA em Angola. Surge uma controvérsia entre setores direitistas do governo 

norte-americano devido à concomitância do aumento do apoio à UNITA e dos 

interesses dos bancos com a caução ao regime de Luanda por parte da indústria 

petrolífera americana de modo a viabilizar seus negócios (a despeito da ausência 

de reconhecimento formal do governo do MPLA por parte dos EUA, o que 

impedira sua entrada no FMI e no Banco Mundial). Anteriormente, a Gulf Oil, 

então responsável pela maior parte da exploração do petróleo angolano, 

interrompera suas atividades em Cabinda por determinação do secretário de 

estado Henry Kissinger de modo a evitar financiar o regime do MPLA 

(BLOOMFIELD, 1988), mas a imposição foi em seguida revertida. Essa 

ambiguidade permaneceria operante nos bastidores do mercado de apoios norte-

americano. O petróleo angolano era de excelente qualidade, offshore e afastado 

das regiões de conflito – não sujeito às oscilações políticas do Oriente Médio. O 

governo do MPLA, interessado em aumentar a produção para obter mais divisas, 

não era parte da OPEP, o que fazia com que fosse cortejado por grandes 

consumidores, sequiosos de fazer parcerias estratégicas. Se de um lado as 

companhias petrolíferas continuariam a prover o governo do MPLA com sua maior 

fonte de receitas e divisas estrangeiras, de outro o governo dos Estados Unidos, 

que também lucrava com a atividade dessas companhias, financiaria direta e 

indiretamente a luta da UNITA. Em 1986, diversas organizações de direita 

                                                 
45 Para mais elementos sobre a complexa relação entre literatura e constituição da nação em 
Angola, ver Chaves (1999). 
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organizaram nos Estados Unidos um boicote à Chevron, mais importante 

componente da Gulf Oil. Embora essas ações tenham claramente falhado em 

evitar a continuidade das atividades da petroleira, foram absolutamente bem-

sucedidas em intimidar e dissuadir qualquer atividade no Congresso que fosse 

contrária ao apoio à UNITA (WINDRICH, 1992). A política da administração 

Reagan teve a palavra final no que diz respeito ao envio de recursos à UNITA, 

inclusive de sofisticados mísseis Stinger terra-ar para fazer frente à aviação do 

MPLA fornecida pelos soviéticos. A indústria de armamentos era outro setor que 

lucrava enormemente com o financiamento aos dois lados do conflito. 

A ambiguidade não se restringia ao plano da alta política. Em 1986 o 

capitão Wynan Petrus Johannes Du Toit, das South African Defence Forces, é 

capturado depois de um malogrado ataque de seu comando às instalações 

petrolíferas da Gulf Oil em Malongo, Cabinda (MPLA, 1986). Em interrogatório, Du 

Toit teria dito que o ataque viria a ser reivindicado pela UNITA. Pretoria responde 

dizendo que se tratava de mera missão de reconhecimento às bases da SWAPO 

(movimento de libertação namibiano aliado ao MPLA) em Cabinda e que a versão 

do MPLA fora extraída sob tortura. De todo modo, as instalações da Gulf Oil 

(agora parte da gigante Chevron) passam então a ser defendidas por tropas 

“internacionalistas” cubanas e a Chevron passa a pressionar o governo dos EUA 

pelo reconhecimento oficial do regime de Luanda, enfatizando o pronto pagamento 

de generosos royalties. Em resposta, Savimbi faz um pronunciamento público em 

que alerta para o risco que os trabalhadores estrangeiros de petrolíferas e outras 

companhias que trabalhassem com o governo do MPLA estariam assumindo ao 

deslocarem-se para Angola (BRIDGLAND, 1986). Uma onda de sequestros inicia-

se e os prisioneiros são forçados a marchar até a Jamba, após o que são exibidos 

e libertados em cimeiras africanas e outros eventos de larga cobertura jornalística 

em resposta ao golpe midiático do MPLA ao exibir os sul-africanos feitos 

prisioneiros em sua incursão frustrada a Cabinda (DIXON e MOCKLER, 1986). 

Fica claro, porém, que o vínculo do MPLA com as potências ocidentais por 

via dos negócios configura um tendão-de-Aquiles para a UNITA. Agostinho Neto 

nunca deixara de buscar a normalização das relações de Luanda com 
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Washington. O embaixador americano Don McHenry, que serviu em Luanda e fora 

supostamente próximo a Agostinho Neto, diz que durante todo o período de 

transformações decorrentes dos expurgos internos e do Primeiro Congresso do 

MPLA, entre 1977 e 1978, Neto o teria abordado repetidas vezes com sinais de 

abertura econômica e cooperação (PAWSON, 2012). Em novembro de 2015, em 

cerimônia ocorrida na Chatham House, em Londres, em comemoração aos 

quarenta anos de independência em Angola, o embaixador britânico John Flynn 

relatou outras tentativas de Neto de aproximar-se dos Estados Unidos. Segundo 

ele, José Eduardo dos Santos, na altura vice-Primeiro Ministro, desgostoso com o 

que seria um superfaturamento de 100% por parte dos cubanos nos preços do 

aprovisionamento varejista, faz a Flynn uma encomenda de 14.492 caixas de 

uísque. Flynn afirma ainda que, em encontro com Neto, este teria lhe dito 

repetidas vezes que Angola queria ter boas relações com todos os países, 

incluindo os Estados Unidos. Quando inquirido sobre se poderia transmitir essa 

posição a Londres – para que Londres a transmitisse a Washington –, Neto teria 

assentido. Mas o Senado dos Estados Unidos teria barrado qualquer possibilidade 

de abertura de conversações. No mesmo evento em Londres, o embaixador 

português António Monteiro, que também servira em Luanda no período em 

questão, relatou as discussões que tivera com diversos dignitários angolanos nos 

anos 1970 e 1980 acerca das dificuldades de se implementar a transição de uma 

economia centralizada para uma economia de mercado (algo que seria um desejo 

compartilhado) enquanto Angola permanecesse no “bloco soviético”. Segundo o 

embaixador, a resposta que lhe davam era comumente expressa nos seguintes 

termos: “esse é o problema convosco; nós dissemos que somos comunistas e 

vocês acreditaram”. 

Uma enorme batalha é travada em Cuito Cuanavale entre 1986 e 1987, 

opondo as tropas cubanas e do MPLA às tropas sul-africanas e da UNITA. Essa 

batalha, a maior travada em solo africano desde el-Alamein, foi uma tentativa de 

ambos os lados de obter uma vitória decisiva antes que as negociações privassem 

cada um deles do auxílio de cubanos e sul-africanos. O resultado foi controverso, 

com perdas pesadas para ambos, ainda que cada qual tenha reivindicado vitória 
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numa tentativa de utilizá-la como propaganda (GÓMEZ, 2008; CAMPBELL, 1990; 

CAMPOS e ACOSTA, 2009.). Para o governo de Luanda, no entanto, o impasse 

do combate não deixara de ser uma vitória estratégica, na medida em que 

mantinha seu status quo no momento em que uma instância do 

“superinvestimento internacional” do conflito em Angola anunciava seu fim. Aos 

cubanos e sul-africanos coube preparar e aprovisionar o melhor que podiam as 

tropas das FAPLA e das FALA que deixavam para trás (KAHN, 1991). Em 22 de 

dezembro de 1988, depois de inúmeras protelações e resistências de ambas as 

partes, é concluído em Nova York o acordo que previa a retirada mútua e 

concomitante de tropas cubanas e sul-africanas de Angola (SCHOOR, 1989). 

A visita de Savimbi aos EUA em 1988 encontrou cenário desfavorável 

devido à recente revelação do escândalo dos contras do Irã. Às vésperas das 

eleições norte-americanas, a oposição democrata viu nisso uma oportunidade e 

posicionou-se em peso contra a continuação do auxílio à UNITA. Savimbi recebe 

então pouca atenção da mídia. A retirada dos sul-africanos havia-lhe 

proporcionado uma vantagem simbólica ao desfazer o embaraço da UNITA por 

receber apoio do regime do Apartheid num contexto de condenações 

generalizadas àquele regime. Bush mantém o apoio a Savimbi em 1989, embora a 

diminuição de recursos já se fizesse sentir. A atenção midiática dada às visitas de 

Savimbi aos EUA, sobretudo em 1986, também diminuiu drasticamente quando lá 

voltou em 1989 – as acusações a Savimbi de cometer crimes contra os direitos 

humanos começavam a interferir no seu retrato de herói anticomunista 

(WINDRICH, 1992). A União Soviética, como é sabido, desmorona pouco depois. 

Chegava ao fim, assim, o período de identificação da guerra civil em Angola com a 

Guerra Fria. 

 

4.5. Os inimigos por procuração e a estrangeirização do inimigo interno 

Neste capítulo foram feitas considerações acerca do aspecto pelo qual o 

conflito angolano ganhou mais visibilidade: as “guerras por procuração” da Guerra 

Fria. Ainda no âmbito de suas depurações discursivas, após 1979, MPLA e UNITA 

passaram cada vez mais a polarizar o conflito em Angola com o desaparecimento 
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progressivo da FNLA como força expressiva. Essa polarização interna foi aos 

pouco se sincronizando com a gramática geopolítica bipolarizada entre Estados 

Unidos e União Soviética. Partindo da constatação de que a vocação tanto do 

MPLA quanto da UNITA para aderir a um dos blocos geopolíticas não era óbvia 

desde o princípio – tendo ambos buscado apoio tanto de Washington quanto de 

Moscou em sua luta contra Portugal e entre si –, pretendeu-se demonstrar como o 

deslocamento discursivo ideologizado respondeu a uma necessidade e estratégia. 

Explorou-se como as “superpotências” viram-se antes enredadas no conflito 

angolano devido a suas agendas internas de contenção e projeção de poder do 

que na posição de condicionadoras dos termos pelos quais se lutou essa guerra. 

Defende-se a ideia de que essa escalada da internacionalização do conflito civil 

esteve sempre, em alguma medida, refém de sua dinâmica interna, sendo os 

movimentos angolanos menos plataformas de agendas alógenas e mais 

condutores dos termos pelos quais as “superpotências” benfeitoras poderiam jogar 

seu jogo.  

É interessante e reveladora a forma como em Angola, para ambos os lados 

do conflito, convencionou-se designar as diferentes fases da luta: a “Primeira 

Guerra de Libertação” (de 1961 a 1974), a “Segunda Guerra de Libertação” (de 

1975 a 1991) e, depois, a “Segunda Guerra Civil” (de 1992 a 2002). A óbvia 

ausência da referência a uma Primeira Guerra Civil é sintomática. O deslocamento 

foi matizado, na altura, pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos: 

 
 Noutro tempo nós entregávamos a arma aos nossos guerrilheiros para 
 lutarem contra o inimigo directo, o colonialismo português, para 
 combaterem os seus aliados que eram os fantoches da Upa/Fnla. Via-se 
 o inimigo, havia uma demarcação clara, porque havia presença física do 
 inimigo. Mas, embora a luta ainda seja a mesma – quer dizer nós 
 estamos a lutar contra o imperialismo, naquele momento o colonialismo 
 aqui era o agente do imperialismo, era o nosso inimigo directo que se 
 ligava ao inimigo principal que era o imperialismo – portanto embora a 
 nossa luta seja a mesma, porque nós lutamos contra o imperialismo, hoje 
 as formas já são outras (DOS SANTOS, 1982:42). 

 

No momento em que cubanos e soviéticos se envolveram/foram envolvidos, 

de um lado, e sul-africanos e americanos se envolveram/foram envolvidos, de 

outro, reivindicou-se para cada lado do front uma nova guerra de libertação contra 
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o novo “imperialista estrangeiro”. Esse desenvolvimento complexifica em muito a 

configuração sugerida pela ideia de “guerra por procuração”, segundo a qual o 

conflito em Angola seria um transbordamento da Guerra Fria. Messiant (2008) não 

fala em procurações, mas em um “superinvestimento internacional” do conflito 

angolano. Entretanto, mesmo se cada lado afirmava estar lutando contra 

invasores externos – o “imperialista russo-cubano” ou os “imperialistas do 

apartheid” –, paradoxalmente ainda precisava deles. O MPLA precisava da 

ameaça sul-africana na medida em que ela fornecera uma validação externa de 

seu regime num tempo em que as esperadas eleições depois do governo 

transitório (previstas nos Acordos de Alvor) não aconteceram; precisava dessa 

ameaça também para manter as tropas cubanas no país sem prejudicar sua 

imagem quando estas eram ainda importantes para conter insurreições internas 

(tal como acontecera com o sufocamento da insurreição nitista em 1977). Da 

mesma forma, a UNITA necessitava da presença de cubanos e soviéticos ao lado 

do MPLA para justificar sua incômoda aliança com o regime do apartheid sul-

africano à guisa de imperativo de guerra. 

Esse uso político do estrangeiro como um “inimigo por procuração”, para 

cunharmos um novo uso do termo, no âmbito da guerra em microescala operou 

como uma espécie de transação internacional de câmbio de inimigos como 

investimento cujo dividendo era uma “guerra justa” (jus ad bellum) – uma espécie 

de lavagem da justificação da luta. Tratava-se de uma guerra justa porque 

combatia um inimigo externo alienígena; com isso, negava-se o inimigo interno, 

angolano, que sob a pecha de “fantoche do imperialista” era neutralizado 

simbolicamente como mero obstáculo à consecução do projeto universal de nação 

proposto por cada um dos lados. Esse recurso já era aparente nos primeiros 

esboços da guerra civil aberta, antes de proclamada a independência, na disputa 

por Luanda entre MPLA e FNLA. O jornalista polonês Ryszard Kapuscinski, que se 

encontrava em Luanda durante esse período, relata: 

 
 Todo entardecer um avião [da FNLA] voava sobre a cidade e jogava 
 panfletos. (…) Para facilitar a conquista, era exortado à população que 
 matasse todos os russos, húngaros e poloneses que comandavam as 
 unidades do MPLA e eram a causa de toda a guerra e de todos os 
 infortúnios que recaíram sobre a nação afligida. Isso aconteceu em 
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 setembro quando, em toda Angola, havia apenas uma pessoa do leste 
 europeu – eu (KAPUCZINSKY, 2001:7). 

 

O “inimigo por procuração” estrangeiro permitia a cada parte do conflito 

interno a Angola escamotear a dimensão civil da guerra. Essa operação resultava 

em dois dividendos imediatos: em primeiro lugar, destituía o inimigo angolano – 

segundo os termos de seu discurso – de qualquer legitimidade em sua 

reivindicação de poder (ou mesmo de acesso à disputa); em segundo lugar, 

esvaziava totalmente a possibilidade de se esboçar qualquer forma de oposição 

política no interior das duas organizações concorrentes em seus respectivos 

territórios, uma vez que proporcionava prontamente uma gramática legitimada 

internamente pela “estrangeirização” da oposição. Retenhamos essa constatação, 

pois ela será importante para a compreensão, no próximo capítulo, dos 

desenvolvimentos que levariam às eleições presidenciais em 1992 e a uma 

suposta possibilidade de “democratização”. 

Assim, se a guerra civil situava-se em um contexto de “guerras por 

procuração” da Guerra Fria, em que agentes das superpotências estavam em 

busca de pontos de extravasamento da contenção geoestratégica – a détente 

nuclear – e projeção de poder, os movimentos político-armados angolanos 

necessitavam concomitantemente desses agentes para sua provisão material e, 

talvez mais importante, como “inimigos por procuração” – uma aliança de mão 

dupla e perfeita sobreposição circunstancial de diferentes guerras. Acusar o 

oponente de ser um “fantoche” do inimigo por procuração e, portanto, não 

inteiramente angolano porque “desviado” do caminho do progresso nacional e 

“iludido” pelas pressões reacionárias, permitiu duas coisas fundamentais aos rivais 

que disputavam o poder de estado: primeiro, constituir seus respectivos campos, 

discursivamente purificados, e legitimar a repressão interna; segundo, criar uma 

dinâmica concorrente, mas complementar à desses dois campos, para forjar uma 

imaginação nacional unívoca. Essa dinâmica, ainda que jamais expressa ou 

exprimível devido à própria característica mutuamente exclusiva dos termos pelos 

quais os discursos eram postos, é indicativa da “lógica de guerra” – para usar a 

expressão de Messiant – que perpassaria todas as fases dos conflitos angolanos 
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desde antes da independência, não importando quais inimigos e discursos 

estivessem contrapostos em seus diferentes momentos. 
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5. Eleições: a desetnicização do conflito 

 

[Savimbi, 1976:] Não estou interessado em 
tornar-me o primeiro presidente angolano. A 
UNITA aceitará qualquer um para futuro chefe 
da Nação, desde que ganhe as eleições. Quer 
se trate de Agostinho Neto, Daniel Chipenda ou 
Holden Roberto. Mas insisto em que deve haver 
eleições, pois será a única maneira justa e 
correcta de se conseguir a independência. 
(Marco Vinicius e Maria Saldanha. Jonas 
Savimbi: um desafio à ditadura comunista em 
Angola. [S.l.]: Armasilde, 1977:79) 
 
[Savimbi, 1992:] Se a UNITA não vencer as 
eleições, elas têm de ter sido fraudadas. Se 
elas forem fraudadas, não penso que nós as 
aceitaremos. 
(MAIER, Karl. Angola: Promises and 
Lies.London: Serif, 2007:72) 
 

 Este capítulo versa sobre o ambiente instaurado com o fim da lógica de 

apoios da Guerra Fria e com os eventos que levariam, afinal, à organização de 

eleições presidenciais em Angola sob a “observação” da ONU na forma de uma 

missão muito destituída de recursos e reais capacidades de supervisão. O esforço 

central do capítulo é mostrar como, antes de uma neutralização da lógica bélica 

dos anos de guerra anteriores, os próprios termos pelos quais os Acordos de 

Bicesse (que deveriam pôr fim às hostilidades e levar o país à democracia) foram 

concebidos conduziriam a uma reprodução do conflito na medida em que se 

esboçou um cenário no qual “o vencedor leva tudo”. Dessa forma, se “democracia” 

– como palavra de ordem internacional no momento em que a URSS ruía e a 

primeira Guerra do Golfo era travada – convertera-se no novo “nome do jogo” do 

conflito, a “lógica de guerra”, como a ela se referiu Messiant, prevaleceu a 

despeito do “calar das armas” (como este e outros momentos de “paz” são 

referidos em Angola). É nesse momento também, com uma visibilidade 

internacional sem precedentes do conflito em Angola, que uma visão “étnica” do 

conflito ganha força, alguns autores chegando mesmo a se referir a uma 

“etnicização do conflito”.  
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 Defendo, entretanto, ao contrário, que o próprio transcurso da campanha 

eleitoral e os resultados do primeiro pleito (por mais controversos que possam ter 

sido), com a conseguinte retomada das hostilidades, aponta antes para uma 

relativização no âmbito da disputa interna daquilo que havia levado observadores 

estrangeiros a identificar como um “voto étnico” para cada um dos movimentos 

convertidos em partidos (no caso, dos Ovimbundu para a UNITA, dos Ambundu 

para o MPLA e dos Bakongo para a FNLA). Argumento que a própria necessidade 

nos anos precedentes de cada um dos movimentos construir uma forma de 

universalização oposta à do adversário – numa dinâmica de forja mútua – teria 

levado à erosão do que anteriormente poderia ter sido um apoio regional/étnico a 

cada uma dos modelos rivais de univocidade intransigente da nação. Trabalho 

com a ideia de que, precisamente no momento em que a noção de conflito étnico 

em Angola ganhou mais notoriedade junto à opinião pública internacional, os 

fundamentos de plausibilidade desse fator como força motriz do conflito se 

esboroavam. Creio ser possível divisar no recrudescimento do viés étnico da 

UNITA o início da vitória simbólica do MPLA como “herdeiro natural” da nação 

num conflito que cada vez mais se des-etnicizava em sua lógica. 

 

5.1. As eleições: um ponto de virada 

As eleições de 1992 em Angola marcam um ponto de virada. Após o 

colapso da União Soviética e a primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos se 

firmavam como a potência dominante no cenário internacional. Os acordos de 

Bicesse, assinados em 1991 entre o MPLA e a UNITA, que estipularam o 

calendário para a desmobilização dos exércitos e para as eleições, fizeram-se 

num contexto de profunda insegurança do MPLA com relação a seu porvir – o 

movimento via-se agora deparado com o fim do unipartidarismo que caracterizara 

seu regime. A mesma insegurança estendia-se a seu governo, instalado na capital 

do país desde a independência em 1975. Havia tempos, a nomenklatura, para 

usar a feliz referência de Ferreira (1995) – a extrema elite que ocupava os cargos 

destacados do governo ao mesmo tempo que usufruía de suas vultosas receitas 

petrolíferas, numa intricada rede de relações pessoais e nepotismo –, lutava para 
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adequar-se à reconfiguração do cenário internacional. Fardas converteram-se em 

ternos; nomes de teor comunista, como “comitê central”, foram alterados de forma 

a tornarem-se mais palatáveis para os investidores; contratos multibilionários com 

gigantes petrolíferas norte-americanas, como a Chevron, foram reafirmados. O 

governo de Luanda permanecia, não obstante, não reconhecido por Washington. 

Em São Tomé e Cabo Verde, seguindo a onda de democratização após a 

queda da União Soviética, os partidos de oposição venceram as eleições, 

derrubando aqueles que estavam no poder desde sua independência. Isso era um 

sinal poderoso, apontando para o favoritismo da UNITA em Angola. Ademais, com 

o fim da Guerra Fria – e portanto o fim do apoio da União Soviética ao MPLA e, 

complemento inevitável, a relativização da necessidade de um apoio norte-

americano geral para dissuadir sua antiga oponente – houve um esvaziamento 

ideológico dos discursos de ambos os partidos em Angola. Cada qual tornou-se 

mais preocupado em atrair investimentos estrangeiros ao país e sinalizar a 

mudança dos tempos para a comunidade internacional, algo que teria fortalecido a 

tendência de projeção sobre as eleições com base em linhas étnicas – esta seria, 

supostamente, a gramática que emergiria do vácuo ideológico. 

Os aliados do MPLA, os militares cubanos – com cujo apoio haviam 

contado em situações de extrema crise, como as ameaças de invasão de Luanda 

pelas colunas sul-africanas e da FNLA em 1975; a insurreição “nitista” em 1977; a 

sustentação da pesada luta contra a UNITA e sul-africanos nos anos 1980; a 

imensa batalha de Cuito Cuanavale em 1987 –, haviam por fim partido. Os 

acordos de Nova York de 1988 haviam previsto com sucesso a retirada paralela 

das tropas cubanas e sul-africanas do território angolano, bem como a 

independência da Namíbia, que até então servira de posto-avançado das forças 

sul-africanas atuantes em Angola e de plataforma de apoio à UNITA. 

Evidentemente, se cada um dos movimentos em Angola se viu como “órfão da 

Guerra Fria”, esse processo não se deu de forma tão repentina e a cada lado 

coube expressiva herança. Tanto as forças do governo como as da UNITA eram 

formidáveis do ponto de vista militar. Ao longo das décadas de destruição e caos 

legados pela guerra civil, constituíram-se em Angola duas organizações bélicas, 
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contando com dezenas de milhares de tropas, artilharia pesada, blindados e 

aviões. Vizinhos poderosos que outrora ameaçaram a estabilidade angolana, 

interferindo inclusive militarmente em sua política interna, como o Zaire de 

Mobutu, não mais ousavam desafiar o poderio de Luanda ou da Jamba. Naquele 

momento, Angola tornara-se o ponto fulcral onde muito do destino geopolítico da 

África Austral na nova ordem seria decidido (CROCKER, 1992). O MPLA, 

entretanto, ocupando oficial ou oficiosamente o lugar de “governo”, parecia estar 

agora em grande desvantagem. A nova ordem de “democratização” celebrada em 

Bicesse fora aparentemente uma imensa vitória da UNITA (PEZARAT CORREIA, 

1996). 

Subitamente teria havido “uma guinada democrática” tanto nos discursos da 

UNITA – que apesar da reivindicação antiga por eleições presidenciais era amiúde 

denunciada como o mais autocrático dos movimentos em sua organização interna 

– como nos do MPLA, que até então não havia dado mostras desse pendor em 

seus discursos e ações. As eleições de 1992 foram, portanto, por vários motivos, 

um ponto de virada na política angolana – e, principalmente, o ponto culminante 

do conflito que, por isso mesmo, não arrefeceu apesar do “calar das armas”. Farei 

a seguir um panorama dos eventos que se desdobraram desde a assinatura dos 

acordos de Bicesse, que previram a realização das eleições, até seu malogro com 

a divulgação dos resultados do primeiro turno das presidenciais e a recusa em 

aceitar o resultado por parte da UNITA, que passou a alegar fraude. Como 

consequência, o país retornou com força total à guerra civil. Para tanto, baseio-me 

nos dados trazidos por Morel (1997), bem como no minucioso relato de Margaret 

Anstee (1996), Representante Especial do Secretário Geral das Nações Unidas 

para Angola, que esteve à frente da UNAVEM II, segunda missão de verificação 

das Nações Unidas em Angola, durante todo o período de fevereiro de 1992 a 

junho de 1993. Baseio-me também nos relatos de Manuel António Africano (2005), 

na altura Diretor de Mobilização da UNITA, que relata a posição do partido com 

relação ao processo eleitoral e relaciona as alegações de fraude e supostas 

provas com grande pormenor. 
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5.2. O contexto de organização das eleições 

 Do ponto de vista organizativo, as eleições em Angola foram consideradas 

um sucesso pelos observadores internacionais, principalmente tendo-se em conta 

as enormes adversidades logísticas e a excruciante falta de recursos. Mais de 

90% da população estimada de eleitores potenciais do país (não havia censos 

desde o período colonial) foi registrada e, destes, mais de 90% efetivamente 

votaram – uma proporção rara mesmo em democracias consolidadas. Tal qual 

fora previsto em Bicesse, as eleições deveriam ser organizadas inteiramente pelo 

governo (i.e. o MPLA), por uma “questão de soberania interna”. À ONU caberia o 

papel restrito de verificação e observação do processo. O processo foi 

administrado por meio da manutenção de uma comissão permanente, a CCPM 

(Comissão Conjunta Político-Militar), onde representantes da UNITA e do MPLA, 

que alternavam a presidência, eram acompanhados pela chamada “troika”, 

composta por representantes dos Estados Unidos (Herman Cohen, Secretário 

Assistente, sucessor de Chester Crocker), da Federação Russa (embaixador 

Karasin) e de Portugal (Ministro Durão Barroso). Isso foi extremamente 

importante, pois reconhecia a necessidade prática de envolvimento da 

comunidade internacional – aqui, na forma dos dois principais apoiantes dos 

movimentos e da antiga metrópole –, profundamente envolvida havia já muitas 

décadas no conflito angolano. A UNAVEM, por sua vez, devido ao mandato 

limitado que lhe era previsto, participava na CCPM, na figura de Anstee, 

meramente como “convidada”. Na prática, no entanto, a UNAVEM foi 

paulatinamente excedendo seu mandato, por força das circunstâncias e pressão 

dos atores políticos. 

 A UNAVEM I (sigla de Missão de Verificação das Nações Unidas para 

Angola, em inglês) foi estabelecida em 1988, na esteira dos acordos de Nova 

York, para supervisionar a retirada das tropas cubanas e sul-africanas – parte da 

solução da questão namibiana na equação do conflito angolano. A UNAVEM II, no 

entanto, muito maior e com mais visibilidade midiática (ainda que esta tenha sido 

diminuta comparada a outras missões da ONU), logo passou a ser conhecida 

simplesmente como UNAVEM, como a ela me referirei doravante. Os próprios 
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acordos de Bicesse foram fruto de um longo processo. Sob os auspícios de 

Mobutu, presidente do então Zaire, Savimbi e Eduardo dos Santos encontraram-

se pela primeira vez em Gbadolite em 1989, ocasião em que o MPLA fizera uma 

proposta de exílio voluntário a Savimbi. De 1989 a 1991, quando foram assinados 

os acordos de Bicesse que afinal lograram estabelecer um cessar-fogo, o contexto 

mudara drasticamente a favor da UNITA. Se em Gbadolite o MPLA escolhera 

negociar devido ao fracasso de suas ofensivas naquele ano e à necessidade de 

ganhar tempo para respirar, em Bicesse simplesmente não teve escolha. Não só a 

UNITA fora bem-sucedida numa série de campanhas de avanço para o norte, 

como o fim da Guerra Fria e a imposição da supremacia internacional dos EUA 

ditaram uma agenda geral de “democratização” (VALENTIM, 2011). A Guerra Fria 

que “alimentara o fogo” do conflito angolano por tanto tempo agora se extinguia, e 

a suposta vencedora do processo em Angola era a UNITA, historicamente apoiada 

pelos EUA, agora a superpotência solitária. Nesse sentido, os acordos de Bicesse 

previram, como uma de suas mais importantes contribuições para a estabilização 

da paz naquele momento, a chamada cláusula do “triplo zero” (KNUDSEN et al., 

2000). Segundo esse dispositivo, não só as antigas potências apoiadoras dos 

movimentos (EUA e Rússia) se comprometiam a não enviar armas, como também 

“desencorajavam” os demais países a fazê-lo. As armas de fato deveriam calar-se 

pela primeira vez em muitos anos em Angola. 

 Em Bicesse, a UNITA tentara aproveitar o impulso de sua vantagem e exigir 

que as eleições se realizassem o mais rápido possível, em no máximo nove 

meses. O governo, por seu turno, procurando ganhar tempo, alegava que as 

mesmas não poderiam ser organizadas em menos de três anos. Um compromisso 

entre as duas posições acabou por ser arranjado. Outro elemento crucial de 

Bicesse foi a previsão da desmobilização dos exércitos dos movimentos – 

respectivamente FALA (Forças Armadas de Libertação de Angola, da UNITA) e 

FAPLA (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, do MPLA). A esse 

processo, que deveria ser feito durante o período de transição, administrado pela 

CCPM, deveria se seguir a formação das novas Forças Armadas Angolanas 

(FAA), a serem compostas por somente quarenta mil homens igualmente retirados 
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dos antigos exércitos em proporções equitativas, inclusive no seu corpo de 

oficiais. O mandato da CCPM se encerraria assim que o novo governo tomasse 

posse. A UNITA, profundamente desconfiada com relação ao MPLA, quis que a 

ONU fosse empossada de funções muito mais amplas, em supervisão direta das 

eleições e com o envio de capacetes-azuis (tropas das Nações Unidas). Mas, por 

pressão do MPLA, já amplamente reconhecido como “governo” por toda a 

comunidade internacional (com a importante exceção dos EUA), seu papel seria 

mínimo. Ademais, o magro orçamento de 132,3 milhões de dólares à UNAVEM 

teve sua votação atrasada pela Assembleia Geral da ONU e mostrou-se 

consistentemente insuficiente. Na altura, a região da ex-Iugoslávia encontrava-se 

conturbada e, atraindo mais visibilidade internacional, angariara grande parte dos 

recursos previstos inicialmente para a missão em Angola. Dos recursos 

disponíveis, mais da metade destinava-se ao transporte aéreo (aluguel de aviões, 

helicópteros e suas tripulações) devido à impraticabilidade das estradas, 

infestadas de minas, e aos lugares remotos a serem abrangidos.  

 

5.3. Os percalços na organização das eleições 

Com o início do processo de desmobilização, o primeiro passo 

imprescindível era o acantonamento das tropas juntamente com seu arsenal em 

pontos de reunião pré-acordados que seriam fiscalizados por observadores 

militares estrangeiros. A projeção de tropas de ambas as forças para 

acantonamento caíra em 1991 de 200 mil para 151.930 (114.600 das FAPLA e 

37.330 das FALA), mas o cronograma de desmobilização estava muito atrasado e 

houve o súbito êxodo de trinta e seis mil tropas do MPLA no natal. A redução das 

estimativas devia-se supostamente a uma superestimação dos números de cada 

uma das forças durante as negociações em Bicesse para melhorarem seu poder 

de barganha. Seja como for, isso posteriormente deu margem a mútuas 

acusações de que o lado oposto estaria reservando forças. Com relação a essas 

projeções, no entanto, as forças da UNITA mostraram-se consistentemente mais 

cumpridoras dos acantonamentos (93,75%) do que as do MPLA (50,44%), além 

de mais organizadas e disciplinadas no processo. 
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 Na CCPM, os líderes dos partidos eram o general António França “N’Dalu”, 

mulato, do MPLA, e o engenheiro Elias Salupeto Pena, Ovimbundu e sobrinho de 

Savimbi, da UNITA. Lopo do Nascimento, Ministro para a Administração do 

Território, do MPLA, era o responsável do governo por organizar as eleições. Não 

havia orçamento previsto para a assistência técnica às eleições, embora esta 

fosse uma função da UNAVEM. Os custos seriam cobertos por doações 

voluntárias de membros da ONU. A relação entre Anstee e Boutros-Ghali, 

Secretário-Geral da ONU na altura, não era totalmente isenta de atritos, segundo 

os relatos de ambos. 

 Já em meados de 1992, com a continuada morosidade do acantonamento, 

a CCPM toma a decisão de iniciar o processo de desmobilização a despeito da 

não conclusão da reunião das tropas do MPLA. Essa decisão, por sua vez, 

também passou a ser descumprida e procrastinada. Para a votação que se 

seguiria, estavam previstas três fases: o registro de eleitores, a campanha eleitoral 

e a votação propriamente dita. A despeito da patente inadequação dos recursos 

disponíveis à UNAVEM para levar a cabo a tarefa de observação, o Conselho de 

Segurança da ONU continuou suas exigências de grandes constrições 

orçamentárias. Em desespero, Anstee recorre ao pedido de doações em espécie 

(na forma de materiais e serviços) dos governos individualmente, ao que recebe 

reprimenda de Boutros-Ghali. A despeito da incompletude do acantonamento de 

tropas, uma desmobilização de uma fração delas tem início. Ambas as partes 

alegam dificuldades logísticas para completar o processo de reunião de tropas nas 

áreas designadas, mostram-se recalcitrantes ante as perspectivas de 

desmobilização e a pequena desmobilização que havia estado em curso é 

interrompida, particularmente pela UNITA. Anstee estranha a falta de preocupação 

do MPLA diante disso quando, paralelamente, este passa a acusar a UNITA de ter 

um exército de vinte mil homens escondido na fronteira com a Namíbia. Uma 

busca organizada pela CCPM e UNAVEM (com o uso de helicópteros da última, 

excedendo seu mandato) não encontra o suposto exército oculto. As 

constantemente postergadas datas para completude dos acantonamentos e 

desmobilização são descumpridas uma a uma. Acusações mútuas de “reservar 
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tropas de elite” multiplicam-se e obstam o processo. O governo lança uma 

campanha diplomática junto à UNAVEM e ao próprio secretário-geral para fazer 

crer que a UNITA estaria mobilizando forças e assumindo posições estratégicas. 

 Nesse ínterim, o MPLA, que até estão insistira no papel limitado conferido à 

UNAVEM, começa a fazer dela seu bode expiatório em relação aos atrasos do 

processo. Acusações e contra-acusações turvam o quadro geral de apuração do 

desenrolar dos eventos, na medida em que ambos os lados procuram ganhar 

tempo e salvaguardar posições por meio de especulações de impossível 

verificação. Cada qual apresenta mais ou menos explicitamente a existência de 

forças opostas como desculpa para o seu próprio descumprimento da 

desmobilização. Ao passo que o MPLA sustenta suas acusações de que a UNITA 

teria um “exército oculto”, esta conduz uma campanha contra a formação da 

“polícia antimotim” por parte do primeiro. Segundo a UNITA, a polícia antimotim 

seria um reservatório de tropas de elite do governo à coberta das lacunas do 

documento de Bicesse com relação às forças policiais. A despeito da cláusula do 

“triplo zero”, o MPLA teria comprado armamento espanhol para equipar essas 

forças. Entretanto, ao mesmo tempo em que a UNITA reivindicava mais postos e 

posições superiores na polícia do que o MPLA estava disposto a conceder, 

quando este oferece alguns postos à UNITA, esta se recusa a enviar quaisquer 

homens. 

Em setembro de 1992, logo antes das eleições, apenas 54.737 das tropas 

estimadas do governo (45%) e 7.257 das tropas estimadas da UNITA (24%) 

haviam sido desmobilizadas. Se o primeiro mostrara-se mais recalcitrante com 

relação ao acantonamento, a segunda mostrara-se muito mais em relação à 

efetiva desmobilização. Assim sendo, Eduardo dos Santos e Savimbi concordam 

que, não sendo mais possível a desmobilização completa dos dois exércitos a 

tempo para as eleições, as posições de comando das novas FAA deveriam ser 

divulgadas a fim de que tanto as FALA como as FAPLA fossem postas sob seu 

comando. Segue-se, por conseguinte, a declaração formal de abolição das FAPLA 

e FALA, contudo sem que estas deixassem de existir como efetivas forças 

combatentes. A CCPM é mantida como local de diálogo cordial, mas 
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paulatinamente esvaziada de sua função, sendo a maior parte das decisões 

importantes entre a UNITA e o MPLA tomadas por trás dos bastidores. Sob 

alegação de que estaria havendo ataques da polícia antimotim a dirigentes da 

UNITA, esta passa a trazer guardas pesadamente armados às cidades para 

“proteger” seu alto-escalão. 

Se cada lado, por meio de acusações e contra-acusações, resguarda-se 

em suas posições e mantém forças ativas atrás de si, a violência é mantida em 

níveis pontuais devido à expectativa partilhada por ambos de vencer as eleições. 

Ou seja, se a especulação virulenta é mantida para garantir vias alternativas de 

ação (pela força) caso as coisas não saíssem bem, a estratégia prioritária entre as 

duas organizações é ainda vencer pelas urnas. Ambos os lados criticam a 

UNAVEM para torná-la vulnerável a eventuais culpabilizações, o que poderia ser 

útil em algum momento. 

 

5.4. As eleições 

Em janeiro de 1992, o governo organiza uma conferência multipartidária 

para a organização legal e constitucional do novo governo democrático. Uma 

miríade de pequenos partidos políticos que emergira desde a assinatura dos 

acordos de Bicesse, mas que no entanto não tinha projeção nacional, é chamada. 

A UNITA recusa-se a comparecer alegando que, como signatária de Bicesse, 

detinha o mesmo estatuto que o governo (MPLA) e, portanto, recusava-se a ser 

posta no mesmo patamar dos demais partidos em ascensão. A posição 

relativamente privilegiada da UNITA de não ser responsável por organizar as 

eleições, entretanto, levou-a a criticar causticamente toda e qualquer ação do 

MPLA nesse sentido, inclusive ameaçando voltar às hostilidades caso as eleições 

não se realizassem no prazo estipulado em Bicesse. As mútuas ameaças (com 

relação à não organização das eleições e à não permissão dos agentes da 

administração central nos territórios da UNITA) paradoxalmente ajudariam a 

acelerar o processo, uma vez que tanto um quanto outro desejavam as eleições. 

Por fim, o presidente José Eduardo dos Santos anuncia as eleições para 29 e 30 

de setembro. 
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Em resposta ao grande esforço da UNAVEM, material e auxílio começam a 

chegar de países doadores individuais, tornando a organização das eleições aos 

poucos exequível. Uma vez que as eleições, por constrangimentos logísticos, 

deveriam ser organizadas em dois dias, decidiu-se que o primeiro seria reservado 

às localidades de difícil acesso, que deveriam ser supridas por ar, e o segundo 

para as áreas urbanas de mais fácil acesso. Isso teria o propósito de reduzir o 

risco de fraude envolvido em manter as urnas com os votos durante a noite nas 

localidades. A atitude dos doadores internacionais melhora com os sinais de 

comprometimento do MPLA. Entretanto, em seis semanas, somente 750 mil 

eleitores haviam sido registrados. Entre três e quatro milhões ainda precisavam 

ser registrados em somente um mês. Com a chegada de helicópteros sul-

africanos foi possível, no último momento, fazer com que o registro dos eleitores 

de áreas mais remotas se realizasse. O MPLA, temendo que aquelas áreas mais 

isoladas que haviam estado sob domínio da UNITA por mais tempo fossem 

acessadas, resiste ao registro de eleitores nos limites das províncias do Cuando-

Cubango e do Moxico, no leste (resistência que se mostraria infundada em face de 

muitos dos resultados divulgados para essas regiões depois das eleições). Os 

helicópteros sul-africanos foram cruciais nessa empreitada. Entretanto, devido às 

condições insalubres das tripulações de suas aeronaves, a quem o governo não 

fornecera instalações como prometido, as autoridades sul-africanas enviaram um 

navio hospital à baía de Luanda para servir de alojamento. Isso foi visto com maus 

olhos por linhas-duras do MPLA com relação aos antigos inimigos e acirrou as 

tensões. Por fim, o governo exigiu a retirada imediata do apoio aéreo sul-africano, 

que até então havia desempenhado papel fulcral, obstando o término das 

operações de registro de eleitores. Depois de visita de Anstee a Washington, 

recursos são novamente obtidos a duras penas. Porém o próprio MPLA negou o 

envio de helicópteros que preencheriam o déficit logístico por “razões de 

soberania”, impossibilitando a completude dos registros. Por fim, o Conselho 

Nacional Eleitoral, que se reportava à CCPM, anuncia que 4,86 milhões de 

eleitores haviam sido registrados, ou 92% de um total estimado de 5,3 milhões. A 

campanha eleitoral iniciou-se oficialmente em 29 de agosto. 
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Nesse ínterim, cada lado, não completamente desarmado e em sua guerra 

especulativa, prepara argumentos de contingência (mormente centrados no 

“exército oculto” e na polícia antimotim) que pudessem servir de munição a um 

eventual questionamento da higidez das eleições. As expectativas de ganhar as 

eleições aumentavam significativamente entre os apoiadores do MPLA. Para a 

campanha de José Eduardo dos Santos é contratada a empresa brasileira Propeg 

(a mesma que fizera a campanha de Fernando Collor de Mello), que empreende 

uma campanha de marketing altamente eficaz. Dos Santos apresenta-se 

sobretudo como um candidato moderado, com desenvoltura no palanque. A 

presença da esposa de José Eduardo dos Santos e o envio de membros do 

partido de diferentes origens às respectivas regiões serviram também para 

aumentar o prestígio do MPLA. A chamada “grande família do MPLA” é reunida 

com o propósito de derrotar a UNITA, supostamente favorita nas eleições. Antigos 

dissidentes, como Daniel Chipenda – que nos anos 1970 liderara a chamada 

“Revolta do Leste” contra a cúpula do partido liderado por Agostinho Neto – são 

trazidos de volta do exílio pelo MPLA. 

Savimbi, por sua vez, mantém uma postura agressiva em sua campanha, 

frequentemente proferindo ameaças em seus comícios, onde se apresenta amiúde 

fardado e com pistola à cinta. Essa imagem é reforçada pela deserção de dois 

proeminentes membros do alto-escalão da UNITA, Tony da Costa Fernandes e 

Miguel N’Zau Puna, ambos cabindenses, que denunciam execuções internas de 

dirigentes da UNITA por Savimbi, além de duas grandes queimas a bruxas em 

1982, em que diversas pessoas – sobretudo mulheres e crianças – foram 

acusadas de feitiçaria e queimadas vivas na Jamba (CHIWALE, 2011)46. Cabinda, 

rica em petróleo e ela própria envolvida em luta separatista contra o resto de 

Angola levada a cabo por várias facções da FLEC (Força de Libertação do 

Enclave de Cabinda), tivera somente 15% do total estimado de eleitores 

registrados. Entre estes, o número de abstenções seria de 38,31% depois de 

                                                 
46 Sousa Jamba, irmão de Jaka Jamba, e Fred Bridgland, o biógrafo de Savimbi – ambos 
importantes apoiantes da UNITA no exterior –, também desertam a organização e passam a 
denunciar sistematicamente as perseguições internas e as atrocidades de Savimbi. Ver, por 
exemplo, Bridgland (1995). 
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apurados os votos (BITTENCOURT, 1993). A intransigência com relação ao 

separatismo cabindense era unânime tanto para o MPLA quanto para a UNITA, 

visto sua possível independência atentar à unidade da nação, por um lado, e 

colocar em risco a principal fonte de financiamento do estado angolano (já que a 

maior parte do petróleo nacional é explorado ali), por outro. 

Os demais partidos políticos viam-se de mãos atadas pela falta de acesso 

aos meios de comunicação em massa, principalmente o rádio, num país de 

maioria analfabeta, e de transporte para as regiões mais remotas. A UNITA 

mantém sua resistência com relação a permitir o acesso da administração central 

e a campanha de outros partidos em seu território, particularmente na Jamba, que 

mesmo depois dos Acordos de Bicesse exigia passaportes para receber pessoas 

de fora. Quando, por fim, foi acordada uma visita dos demais partidos à Jamba 

com transporte fornecido pela UNAVEM doze dias antes das eleições, esta foi 

cancelada de última hora por desorganização, falta de vontade política de ambos 

os lados e receio de represálias. Outro importante elemento durante a campanha 

eleitoral foi a visita do Papa João Paulo II a Angola. Realizou-se uma enorme 

missa ao ar livre em Luanda à qual Dos Santos – dirigente de um governo que 

havia pouco se dizia ateu – compareceu e Savimbi não. Uma vez o papa tendo 

partido, as relações entre o MPLA e a UNITA se deterioram rapidamente. 

 À medida que a tensão cresce, o MPLA intensifica seus ataques à 

UNAVEM, possivelmente se preparando para uma derrota. No entanto, na medida 

em que um dos lados recorria a esse recurso, fornecia automaticamente a mesma 

prerrogativa ao outro ao minar a credibilidade do órgão que em última instância 

deveria validar os resultados segundo as linhas de Bicesse. A despeito disso, 

Savimbi reitera sua palavra a Anstee de que não recomeçaria a guerra, mesmo se 

perdesse as eleições (eventualidade que quase nunca admitia). Não obstante, em 

mais de um de seus comícios, ainda em fase de campanha, declarava 

expressamente que se a UNITA não vencesse, o motivo teria de ser fraude. Em 

encontro de 24 de agosto entre os dois líderes, ambos concordaram que, qualquer 

que fosse o vencedor, um governo de “unidade nacional e reconciliação” – em que 

representantes de várias afiliações políticas seriam convidados a participar da 
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nova administração – seria implementado. Uma vez mais, ambos os lados 

pareciam estar se munindo de alegações um contra o outro como forma de se 

resguardar preventivamente contra a possibilidade de derrota nas urnas – sendo 

as supostas reservas de forças do oponente a principal preempção de cada um. 

Apesar de o aquartelamento da polícia antimotim durante as votações ter sido 

acordado na CCPM, Savimbi e Jeremias Chitunda, um de seus principais 

colaboradores, declaravam que isso não havia ocorrido. Com a concentração de 

grandes forças da UNITA nas principais cidades do país – acontecimento sem 

precedentes até então47 – erupções de violência isoladas entre forças de cada 

partido começavam a se multiplicar à medida que as tensões cresciam. Apesar 

disso, em 27 de setembro, às vésperas da votação, as FAPLA e as FALA, as 

forças armadas dos respectivos movimentos, são oficialmente abolidas. As 

eleições deveriam começar. 

De maneira a controlar a votação contra a ameaça de fraudes, adotou-se 

um sistema de “pré-contagem” ou “contagem rápida”, segundo o qual uma 

amostra de votos seria avaliada ainda nos postos de votação. Essa medida tinha o 

propósito de facilitar a verificação de discrepâncias posteriormente e também de 

fornecer uma pré-estimativa dos resultados. Anstee relata que muitos no corpo 

diplomático e entre observadores da UNAVEM, que previam inicialmente uma 

vitória da UNITA, passaram a rever seu posicionamento à medida que o dia das 

eleições se aproximava. O MPLA havia levado a cabo uma campanha consistente 

de retratar Savimbi como continuador da guerra. A última transmissão da 

propaganda política do MPLA antes das eleições destinou-se a exibir uma edição 

de arroubos agressivos de Savimbi durante sua própria campanha eleitoral – 

dentre os quais ficou particularmente conhecida a frase “se me provocarem, isso 

vai ficar feio!”. O reconhecimento de que o medo em relação à UNITA acabou, 

                                                 
47 Vários religiosos e pessoas que estiveram na cidade do Huambo durante toda a guerra 
disseram-me que antes de 1992 as tropas da UNITA nunca pilhavam, ao contrário das do MPLA. 
Isso teria começado depois de terem ocupado as cidades por período prolongado. Esse detalhe, 
se atentarmos não só para o caráter rural da origem dos soldados da UNITA, mas principalmente 
para sua reconhecida rigidez disciplinar até ali, não pode ser considerado de somenos importância 
no processo. 
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afinal, por privar Savimbi de votos que já contava seus é quase unânime entre os 

“observadores neutros” que testemunharam as eleições em 1992. 

 

5.5. A derrocada: escalada da violência 

 Quando a votação por fim ocorreu, os procedimentos transcorreram com 

grande calma e ordem para alívio de seus organizadores. Anstee dá conta de que 

a UNAVEM, havia muitos meses obstinada em adquirir os meios para tal, foi 

capaz de suprir todos os casos de falta de material ou falta de iluminação seja 

para a votação, seja para a pré-contagem. O ambiente de trabalho, como relatado, 

era de alívio. 92% dos 4,4 milhões de eleitores registrados (dos inicialmente 

estimados 4,86 milhões) votaram. A contagem dos votos, entretanto, mostrar-se-ia 

mais morosa do que o esperado. As hostilidades que não ocorreram nos dois dias 

de votação cresceram quando do seu término. Membros da guarda da casa de 

Savimbi no bairro de Miramar, em Luanda, tomaram de assalto a casa vizinha do 

Ministro do Interior do MPLA, também guardada por soldados, mas menos 

numerosos, sob o pretexto de que o local estaria servindo de base para uma 

tentativa de assassinato de Savimbi. Os guardas do MPLA foram mortos a sangue 

frio. Não obstante, a UNITA, através de Salupeto Pena e Abel Chivukuvuku, 

declara-se satisfeita com o desempenho da UNAVEM, que teria feito “muito bom 

trabalho”, mas começa a mostrar-se inquieta com as declarações prematuras de 

vitória por parte do MPLA. À medida que o trabalho de contagem de votos é 

levado a cabo, as tensões crescem cada vez mais.  

Por fim, confrontado com “resultados não oficiais” que poderiam ter dado a 

vitória para José Eduardo dos Santos nas presidenciais, Savimbi faz um longo 

pronunciamento à nação no qual, criticando o Conselho Nacional Eleitoral (do qual 

a própria UNITA fazia parte), pretende revelar o conhecimento de que fraudes 

generalizadas teriam sido orquestradas pelo MPLA. Como esperado, critica 

também a UNAVEM, a qual não teria sido imparcial (haveria depois acusações por 

parte da UNITA de que Anstee estaria envolvida em negócios ilegais com 

diamantes e mercúrio em Angola). Salupeto Pena, único representante da UNITA 

presente no encontro da CCPM no dia seguinte, alega que pessoas da Namíbia 
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(simpatizantes do MPLA) haviam cruzado a fronteira para votar e sugere que, 

devido às fraudes, a UNITA poderia não aceitar os resultados. Após suas 

declarações, Savimbi recusa-se a receber qualquer visita por vários dias. 

Observadores do Parlamento Europeu relatam não terem observado 

qualquer irregularidade ou fraude, confirmando as declarações dos observadores 

da UNAVEM. A comunidade internacional em geral, inclusive os representantes 

dos EUA, tidos por favoráveis à UNITA, foi unânime na aceitação das eleições. As 

pré-contagens – que, para não acirrar os ânimos, não foram publicadas quando 

disponíveis – revelavam que Dos Santos havia recebido 49,2% dos votos e 

Savimbi, 38,2 %, o que significava a necessidade de um segundo turno. 

Especula-se se Savimbi teria aceitado os resultados caso soubesse de 

antemão que se realizaria um segundo turno. Entretanto, uma vez que a máquina 

denunciadora fora posta em marcha, pará-la tornava-se cada vez mais difícil. 

Virulentos ataques e acusações com relação às supostas fraudes e à falta de 

transparência nas eleições são realizados por partidos menores que teriam 

recebido gratificações da UNITA. Os generais da UNITA – “Ben-ben”, Chilingutila, 

Wambu, Zacarias e “Mackenzie” –, que haviam jurado lealdade às novas FAA 

apenas uma semana antes, desertam e ameaçam retomar as hostilidades caso o 

CNE publique qualquer resultado oficial sem que as eleições sejam revistas ou 

mesmo canceladas. Com surtos de violência cada vez mais frequentes, Savimbi 

foge de Luanda para o Huambo às escondidas (alguns afirmam que o fez dentro 

de um caixão). 

Temerosos com a escalada da violência, a UNAVEM e o secretário-geral 

decidem retardar a divulgação dos resultados oficiais das eleições de modo que 

as comissões de inquérito que apuravam as alegações de fraude finalizassem 

seus trabalhos e permitissem, assim, que Savimbi salvasse face de modo a 

aumentar as chances de manutenção da paz e de aceitação dos resultados. 

Quando a UNITA exige em reunião da CCPM que representantes seus 

acompanhem as comissões de investigação in situ aos locais que considerava 

mais críticos, mas alega que para tanto não dispunha de transporte, a UNAVEM 

fornece traslado aéreo aos representantes da UNITA. Entretanto, estes se 
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atrasam para embarcar ou simplesmente não comparecem. A ansiedade expressa 

pela UNITA para averiguar as supostas fraudes tinha limites. 

Entrementes, um carro-bomba explode em frente ao Hotel Turismo, em 

Luanda, onde se encontravam vários oficiais da UNITA e suas famílias, 

deflagrando uma confrontação entre esta e policiais do governo (MAIER, 2007). O 

governo, depois, alegaria que a bomba fora implantada pela própria UNITA. O 

grande trunfo da UNITA em sua alegação de fraude era a existência de um 

documento que mostrava idêntico número de votos nas províncias do Bié, Lunda 

Norte e Cuanza Norte, o que seria a prova de uma grosseira e escandalosa 

falsificação (AFRICANO, 2005). Confrontados com essa “prova”, alguns políticos 

sul-africanos e europeus foram convencidos da fraude. Entretanto, o diretor geral 

do CNE, Onofre dos Santos, em diversas e repetidas conferências de imprensa e 

reuniões, explicou a origem do documento como uma emissão preliminar do 

programa utilizado na pré-contagem dos votos, erro informático banal 

imediatamente descartado e que absolutamente não conferia com os resultados 

depois divulgados. A despeito de isso ter sido exposto repetidas vezes aos 

representantes da UNITA em Luanda, estes voltariam às próximas reuniões como 

se tal não tivesse sido discutido, com virulentos discursos em torno da “prova” 

reiterados. António Africano, já em 2005, dedica todo um capítulo a esmiuçar este 

que faz crer ser um aspecto particularmente atroz da “fraude”. A divulgação dos 

resultados finais, assim, foi postergada cada vez mais na esperança de que as 

comissões de investigação satisfizessem os representantes da UNITA e 

esclarecessem todas as alegações.  

Por fim, o general N’Dalu, do MPLA, faz uma oferta à UNITA de que o 

segundo turno seja realizado de todo modo, com maior participação da ONU, 

mesmo se os resultados se mostrarem marginalmente superiores a 50% a favor 

de José Eduardo dos Santos. Ao contrário do que defendera em Bicesse, o MPLA 

agora queria uma participação muito maior de supervisão da UNAVEM no 

segundo turno, para além de seu papel anterior de verificação, com a presença de 

capacetes azuis. Porém, a onda de acusações e denúncias já se intensificava e 

não poderia ser revertida. As comissões de investigação – das quais faziam parte 



109 
 

representantes da UNITA que subscreveram suas conclusões – terminaram seus 

trabalhos indicando que, apesar de algumas irregularidades terem sido 

descobertas (e não restritas a uma das partes), não havia provas de fraude 

generalizada. Os resultados finais indicavam 49,57% para José Eduardo dos 

Santos e 40,07% para Savimbi nas eleições presidenciais e 53,74% para o MPLA 

e 34,1% para a UNITA nas eleições legislativas. A UNITA, não obstante, manteve-

se irredutível nas suas alegações de fraude, a despeito de qualquer incoerência. 

Savimbi e representantes de partidos de oposição menores que o apoiavam 

reuniram-se no Huambo e redigiram uma declaração conjunta denunciando a 

fraude generalizada das eleições e afirmaram, para grande estupefação dos 

implicados, que o mesmo teria sido provado pelas comissões da CCPM, do CNE e 

da UNAVEM II.  

O proeminente político sul-africano “Pik” Botha (inicialmente convencido 

pelas “provas” da UNITA, mas depois desconvencido) vai a Luanda pretendendo 

atuar como mediador “afeito ao caráter africano” das partes. Botha propunha a 

aceitação parcial das eleições e a constituição de um governo interino de unidade 

nacional no qual o poder seria compartilhado (BAINES e VALE, 2008). Pretendia 

ser o árbitro entre as partes, mas passou, em vez disso, a ser sistematicamente 

dispensado por ambas. Savimbi, talvez propositadamente, assumiu uma atitude 

ambígua segundo a qual dizia jamais aceitar o resultado das eleições, mas 

pretender manter-se fiel ao acordo de Bicesse. Botha supostamente teria 

conseguido fazer com que Savimbi se convencesse a aceitar os resultados das 

eleições e cooperar para a realização do segundo turno. Logo após, Savimbi 

afirma o oposto para a “troika”. Esta, por fim, é dissolvida, e seus representantes 

voltam aos seus países. Botha é declarado persona non grata pelo MPLA em 

novembro e é obrigado a partir. Ao mesmo tempo em que esse bailado de 

declarações e réplicas era feito em Luanda, a UNITA passa a tomar 

paulatinamente o controle de vastas porções do interior. As missões diplomáticas 

começam a evacuar seu pessoal em Luanda. A luta afinal irrompe feroz na capital. 

Salupeto Pena, sobrinho de Savimbi e o líder de mais alta patente da UNITA que 

permanecera em Luanda, embriagado há dias, vocifera impropérios e ameaças de 
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morte a todos os estrangeiros pelo rádio. Todas as tentativas de negociar um 

cessar-fogo fracassam. 

À medida que a luta se torna cruenta na capital, o MPLA, como já fizera no 

passado, distribui armas à população – o chamado “Poder Popular”, conhecido 

como “os fitinhas” pela população devido ao adereço distintivo que portavam seus 

voluntários. Isso deflagra uma matança popular fora de controle nos musseques, 

bairros periféricos, onde os principais chacinados foram pessoas de designação 

ovimbundu. Querelas de vizinhança foram assim “resolvidas”. Luanda termina, 

afinal, firmemente de volta às mãos do MPLA, com alguns membros do alto-

escalão da UNITA tendo sido mortos ou feridos no que ficou conhecido como o 

“massacre de Todos os Santos” ou “do Halloween”. A UNITA, por seu turno, 

detinha vantagem na maior parte do interior do país e ainda acaba por controlar 

importantes cidades. Apesar de tentativas de negociação e constantes 

insinuações de Savimbi de que aceitaria o segundo turno “apesar da fraude”, o 

ciclo de violência ganha impulso. O governo passa a alegar que, em Luanda, a 

UNITA teria tentado um golpe de estado, o que portanto a punha em situação 

ilegal – de rebelde incontestável, afinal. A guerra civil grassa em todo o país 

novamente, com mais força do que nunca. Mas é agora diferente. 

 

5.6. A retomada do conflito em perspectiva 

Para Messiant (2008), tal qual reconhecera Anstee, o fracasso da missão 

da ONU em Angola não teria sido somente em função da falta de meios e tempo, 

mas devido às próprias condições dos acordos de Bicesse. Segundo seus termos, 

permitiu-se que uma “lógica de guerra” permanecesse a despeito do silenciamento 

das armas; assim, as tentativas de negociação permaneceram sempre reféns da 

aquiescência das partes beligerantes. Esse impasse, a necessidade de consenso 

das duas partes para qualquer propósito, fez com que um e outro pudessem 

facilmente obstar a suas iniciativas mútuas. Ao mesmo tempo, cada parte, por 

esse mesmo processo, conferia legitimidade à outra – uma legitimidade que não 

viria de outro modo do caráter democrático interno a cada uma das organizações. 

A existência da guerra civil proporcionou ao MPLA um álibi para desbaratar 
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qualquer tentativa de oposição organizada nos meios citadinos. E qualquer outro 

partido surgido no suposto “ambiente multipartidário das eleições” viu-se alijado de 

qualquer possibilidade de efetivo acesso à disputa – fato que se prolonga em 

Angola até hoje, com José Eduardo dos Santos e a nomenklatura ainda firmes no 

poder (VIDAL e ANDRADE, 2008). 

Se a assinatura dos acordos de Bicesse fora uma vitória para a UNITA, 

esta acreditando na vitória eleitoral, e o MPLA se vira constrangido à 

“democratização”, a linguagem da democracia mostrava-se ainda, antes de tudo, a 

linguagem do poder – o nome da guerra. As eleições, previstas nos acordos, 

destinavam-se tão-somente a anunciar o vencedor, ainda sob a mesma lógica de 

guerra: a confrontação final, portanto. A desmobilização dos exércitos, a criação 

das FAA, a extensão da administração central do território, tudo isso era nada 

menos do que a completude do aparato estatal sobre o território angolano. Ou 

seja, a própria condição de realização dos Acordos de Bicesse era a completude 

dos objetivos de guerra em comum das duas partes em oposição: a consolidação 

do poder unívoco de uma delas. Assim, paradoxalmente, e em consonância com 

“a lógica de guerra” divisada por Messiant, a condição para a paz durável em 

Angola era a vitória de uma das partes nessa última batalha – algo que ambas 

acreditavam poder lograr; o cessar-fogo foi tão-somente a abertura de uma nova 

instância da guerra, de forma alguma o início da paz. 

O bicefalismo do governo-CCPM, denunciado por Messiant, também 

impediu que se construísse uma coesão política, fazendo com que se 

consolidasse uma dinâmica de confronto final entre os alinhamentos bélicos. 

Ambos os partidos passaram a crer em sua vitória, mas se preparavam, 

concomitante e subsidiariamente, para denunciar uma “fraude” caso fossem 

derrotados. 

Com o fracasso do processo e os desenvolvimentos subsequentes, os 

termos dos acordos de Bicesse, mais a atitude da UNITA com relação às eleições, 

legitimam por fim – dentro da lógica de guerra – o governo do MPLA às expensas 

da credibilidade da ONU. Após o malogro das eleições, o governo (MPLA) assume 

a criação das FAA como fato consumado e, quando do retorno às hostilidades, 
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não cabe à UNITA senão se incorporar à estrutura legitimada. Seu lugar de “fora 

da lei” é tacitamente consagrado pela manutenção formal, por parte do governo, 

das instituições de reconciliação previstas em Bicesse a despeito do fracasso de 

suas determinações e sem a participação da UNITA, manobra política 

extremamente astuta. 

A expectativa geral, havia muito, era de que a UNITA venceria eventuais 

eleições devido ao alegado apoio esmagador da etnia ovimbundu, a mais 

populosa de Angola. Mas isso, afinal, não se verificou. Como explicar essa patente 

disparidade em relação às previsões de jornais prestigiados como The Guardian, 

O Expresso e Le Monde mesmo meses antes de a população ir às urnas? O que 

mudou? Antes de tudo é forçoso reconhecer que o que estava empenhado em 

todas essas previsões era a recorrente referência a critérios étnico-raciais como 

em última instância determinantes nas eleições. Essa não era uma percepção 

alienígena, uma vez que inclusive circulavam boatos em Angola sobre os 

preparativos dos próprios membros do governo para ir ao exílio caso a UNITA 

chegasse ao poder. Os membros do MPLA que acreditavam na vitória nas urnas, 

inicialmente, faziam-no na esperança de que, por medo da UNITA, as outras 

etnias se uniriam ao MPLA – portanto, uma coalizão de circunstância no melhor 

dos casos. 

Por décadas a composição dos quadros de cada um dos movimentos de 

fato refletira uma divisão relativamente acurada em termos de afiliação étnica e 

regional, embora cada um, evidentemente, procurasse construir para si uma 

imagem representativa de todas as pessoas passíveis de serem chamadas 

angolanas. Assim, ainda que cabindenses, pessoas de etnia tchokwe e mesmo 

alguns luandenses ocupassem “postos de prestígio” no interior da UNITA, estes 

consistiam em cargos relativamente esvaziados, estando o poder real nas mãos 

de pessoas ovimbundu; havia, ainda, a tendência de as funções administrativas 

serem conferidas àqueles do Huambo e as militares, àqueles do Bié, 

particularmente aos da região de Elende, local de origem do próprio Savimbi 

(LOANDA, 1997:67). O MPLA, por seu turno, não ficava atrás, uma vez que a 

maior parte dos altos cargos do governo estava firmemente nas mãos de 
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tradicionais famílias citadinas de mulatos e antigos “assimilados” ambundu – cada 

vez mais calcificados em uma nomenklatura. 

Não obstante, o objetivo de uma nação unívoca subsumida a uma mesma 

“identidade coletiva” nacional era partilhado por ambos os movimentos, ainda que 

não concordassem com muita coisa mais. Cabinda, enclave de maioria Bakongo 

separado do resto do território ao norte, abrigava um aguerrido embora diminuto 

movimento guerrilheiro, as FLEC, que reivindicava sua independência. O território, 

que no passado gozara de administração colonial autônoma antes de ser 

incorporado à de Angola em virtude de questões orçamentárias, também contava 

com a dúbia fortuna de ser agraciado com substanciais reservas petrolíferas. 

Como referido, tanto a UNITA como o MPLA faziam coro na intransigência com 

relação a esse movimento separatista e defendiam uma Angola unida, segundo as 

mesmas fronteiras acordadas em Berlim em 1895 pelos agentes políticos – as 

autoridades portuguesas – a quem ambos os movimentos reivindicavam ter 

combatido em suas origens. Para ambos, Angola deveria ser una e indivisível; em 

nada menos poderia consistir o prêmio da disputa. 

A chave para a versão do MPLA da “identidade coletiva” nacional, até 

mesmo pela adoção consistente de um discurso socialista, havia sido “o 

progresso” que haveria de por fim eliminar todas as barreiras étnicas e 

“tribalismos”: “falsas consciências”. Essa estratégia contava ainda com a 

vantagem de dispensar em alguma medida uma imaginação histórica da nação 

(i.e. para além da própria luta de libertação contra o colonizador, esta sim 

grandemente enaltecida), concentrando-se no futuro. A etnicidade, contudo, ainda 

em 1992, era uma linguagem necessária e inescapável na política angolana, e o 

governo do MPLA não poderia se eximir de se avir com ela. 

No período de “democratização” – que foi antes uma nova gramática de 

disputa pelo poder –, os Bakongo, perseguidos na capital sob as alcunhas de 

“zairenses” e “retornados” (em alusão àqueles refugiados Bakongo do norte de 

Angola que foram para o então Zaire), representavam uma dissonância no 

discurso globalizante e de unidade do governo (TALI, 1995). Depois de retomada 

a guerra civil e da “legitimação” do governo do MPLA, a questão da perseguição 
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aos “zairenses” em Luanda foi progressivamente silenciada, mas ela foi premente 

antes disso (PEREIRA, 2015). Os Bakongo em Luanda eram prósperos 

comerciantes varejistas, sobretudo por suas redes pessoais. Muitos eram 

kimbanguistas e tokoístas – as mais antigas igrejas sincréticas bakongo. Como 

referido, o passado da FNLA (derivada da antiga União das Populações do Norte 

de Angola, UPNA) revela uma ideia bakongo profundamente marcada pelo 

imaginário do mítico reino do Kongo que remontava ao século XV; a FNLA estava, 

inclusive, frequentemente envolvida em disputas de sucessão dos supostos 

herdeiros dinásticos. Esse caráter regionalista da FNLA foi determinante para sua 

dificuldade de propor um quadro universalizante nacional plausível e para a 

conseguinte perda para a UNITA na corrida por apoio externo frente a uma 

audiência internacional financiadora durante a escalada do conflito que se seguiu 

à independência. A “democratização” seguiu estritamente as linhas de uma “lógica 

de guerra”, segundo a qual a FNLA simplesmente não era mais páreo. A 

crescente atribuição de equivalência entre os termos estrangeiros para designar 

Bakongo em Luanda, para Tali, estava relacionada à lembrança do antigo inimigo 

– anteriormente sediado em Kinshasa, capital do Zaire (onde Holden Roberto era 

casado com a sobrinha de Mobutu)48 e que ameaçara tomar a capital em 1975 –, 

bem como à disputa socioeconômica representada pelos comerciantes bakongo 

na cidade.  

Seguindo a “lógica étnica”, entretanto, ambos os partidos passaram 

sistematicamente a fazer campanha junto aos Bakongo – terceiro maior grupo 

étnico em Angola em número de pessoas –, vendo esse grupo como compondo o 

corpo de eleitores que decidiria o resultado, uma vez que supostamente os 

Ambundu apoiavam o MPLA e os Ovimbundu, a UNITA. Devido a sua 

marginalização na sociedade urbana mestiço-crioula luandense, havia uma 

tendência de identificação dos Bakongo com o discurso savimbista nesse 

contexto. Entretanto, como se verificou depois, no norte, de maioria bakongo, José 

Eduardo dos Santos viria a obter mais votos do que o próprio Holden Roberto. A 

                                                 
48 Quando Holden Roberto voltou a Luanda durante a campanha eleitoral em 1992, então à frente 
de uma desacreditada FNLA, para grande estupefação da audiência pediu para proferir seu 
discurso em francês.  
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UNITA, por sua vez, criara para si uma imagem de poder, pelas armas, que 

poderia atrair os votos que a FNLA não mais poderia. O que se verificou foi, 

portanto, um voto bakongo extremamente dividido, pendendo mais a favor da 

UNITA em Luanda e mais a favor do MPLA no norte. A exceção é a província do 

Zaire, no norte de Angola (homônima ao antigo país), que registrou mais votos a 

favor de Holden Roberto (BITTENCOURT, 1993). Bittencourt acredita que a virada 

do discurso do MPLA durante a campanha eleitoral deveu-se a sua fuga da ideia 

de polarização étnica. 

Ao passo que em sua campanha a UNITA procurou detratar o MPLA pelos 

inúmeros casos de corrupção e incompetência, Savimbi colocou-se também como 

opositor aos privilégios dos estrangeiros, beirando a xenofobia. Além disso, 

sobretudo devido à ideia de uma “Angola profunda”, dava a entender uma 

estratificação de “angolanidade” – que para a UNITA se relaciona ao maior ou 

menor grau de “autenticidade africana” – segundo os grupos étnicos. No Planalto 

Central angolano, de maioria ovimbundu, como vim a descobrir, é sintomático que 

ali seja considerado “o interior” e não a região mais remota das fronteiras do leste 

com a Zâmbia e a Namíbia, nas províncias do Moxico e Cuando-Cubango; algo 

que também faz sentido se atentarmos para a topografia do território (a maioria 

das cabeceiras dos rios se encontra no planalto). A ideia de “interior” não se 

relaciona, portanto – no Planalto Central ao menos –, à distância em relação à 

capital, mas a estar “mais na medula” do país, ou à “Angola profunda”, como era 

referida pela UNITA. E de fato, como era esperado, nessas regiões Savimbi 

obteve a maioria dos votos – Bié (84,2%), Huambo (81,8%) e Benguela (60,1%), 

cidade litorânea um pouco mais distanciada. Entretanto, no Moxico, província do 

leste onde a UNITA fora criada, que estivera sob seu domínio havia mais tempo e 

onde o MPLA resistira inicialmente ao registro de eleitores, José Eduardo dos 

Santos obteve quase o dobro dos votos de Savimbi, o que absolutamente deita 

por terra uma ideia estrita de voto “étnico-regional”. 

No extremo sul, na divisa com a Namíbia, houve massiva votação em favor 

do MPLA. Ali, os povos ditos “mucubais” (dentre os quais os de etnia kuvale e 

herero) tinham um antagonismo histórico com os Ovimbundu, que compunham a 
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maior parte das “tropas indígenas” do regime colonial (os “cipaios”) e que lhes 

roubavam gado. Por esse motivo a região é uma exceção no que diz respeito à 

aliança da UNITA com chefaturas tradicionais, que nesse caso voltaram-se ao 

MPLA (DUARTE DE CARVALHO, 1995). Para Ruy Duarte de Carvalho, antes de 

haver uma identificação dessas populações com o discurso do MPLA, este 

apresentava uma alternativa ao que era visto como o histórico jugo ovimbundu. A 

guerra civil, que não grassou na região com a mesma intensidade de outros 

pontos do país, mais densamente povoados, num momento de relativa pujança 

socioeconômica das populações locais, era ainda associada por elas às antigas 

razias (i.e. incursões de saque e captura) do período pré-colonial. O autor levanta 

a hipótese de que a representação local do MPLA assumiu um papel de 

continuidade com a administração colonialanterior, sendo seu “sucessor lógico”. 

Os dirigentes do MPLA continuavam a ser chamados de mweneputo (mwene ~ 

mestre; puto ~ Portugal). Isso seria plenamente compreensível ao atentar-se à 

continuidade do caráter longínquo da emanação do poder do estado.  

 Entretanto, o extremo leste e o extremo sul do país, ermos e muito 

desabitados, não decidiram os resultados. Os pouco mais de 40% de votos que 

Savimbi obteve, suficientes para terem-lhe garantido um segundo turno, mas não 

para ter vencido de um golpe, revelam que ele de fato não obteve todos os “votos 

étnicos” que esperava. Um deslocamento significativo operou-se. Quando em 16 

de outubro de 1992 Savimbi disse aceitar os resultados das eleições legislativas e 

concorrer no segundo turno das presidenciais, disse também ser o único a crer 

nisso dentro da UNITA e continuou a denunciar a suposta fraude generalizada. 

Um divisor de águas quanto à plausibilidade do discurso do movimento havia se 

imposto tanto dentro quanto fora da UNITA. Fora dela a UNITA se firmava 

irremediavelmente como rebelde e agora, mais, fora da lei. O MPLA, agora 

definitivamente chancelado como “Governo”, acusara-a de tentativa de golpe de 

estado. Segundo a Human Rights Watch, que teria tido acesso aos diários 

pessoais dos dirigentes da UNITA mortos e capturados em Luanda, estes revelam 

que a estratégia geral da UNITA era antes a de ameaçar o governo com a 

possibilidade de promover o caos para fazê-lo aceitar uma partilha do poder. 
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Esses dirigentes foram pegos de surpresa pelas confrontações e não puderam 

fugir de Luanda (VINES, 1995). O processo era, no entanto, irreversível, como 

Savimbi, desconsolado ao telefone com John Flynn, o embaixador britânico, e 

lamentando jamais voltar a Luanda, bem o sabia. Agora, em suas palavras, seriam 

“caçados como foras da lei em seu próprio país” (ANSTEE, 1996:309). Dentro da 

UNITA, as ondas de denúncias à ‘fraude’ acabaram por fim por agrilhoar sua 

iniciativa política. Esse fora um caminho irreversível do qual não era mais possível 

desviar-se sem perder face – o que por sua vez, no cenário de disputa política, 

implicaria na total assunção da impossibilidade de sucesso. 

Cristalizando ainda mais o impasse, à expulsão da UNITA de Luanda 

seguem-se vitórias suas no interior do país. O período de janeiro a agosto de 1993 

foi de vantagem militar para a UNITA, que toma Huambo e Soyo. Encorajado pelo 

sucesso, Savimbi recusou cessar-fogos e exigiu a substituição de Anstee, 

lançando contra ela graves acusações. A maré se voltaria contra si depois, no 

entanto, quando o governo (MPLA) lançou um bem-sucedido apelo internacional 

para rearmar-se, dessa vez arvorado em legalidades. Em 23 de abril o MPLA-

Governo anunciou que considerava ultrapassada a cláusula do “triplo zero” dos 

acordos de Bicesse, segundo a qual nenhuma nação deveria ajudar qualquer das 

duas partes a se rearmar, e passou a adquirir pesado material de guerra por meio 

da hipoteca das receitas petrolíferas do país pelos próximos sete anos. As 

tentativas de diálogo em Abidjan, ainda sob os auspícios de Anstee, que depois 

seria substituída em suas funções por Alioune Blondin Beye, foi a última tentativa 

de trazer a UNITA para a mesa de negociações. Em 17 de setembro de 1994 a 

ONU impôs um embargo de armas e combustível à UNITA. Premida por sucessos 

militares do governo e isolada diplomaticamente, a UNITA não teve alternativa 

senão negociar. Em julho de 1994 ela perdeu a posse de Cafunfo, crucial para a 

exploração de diamantes e as negociações de Lusaka, por fim, aconteceram. 

Essa foi a última oportunidade da UNITA de negociar enquanto ainda tinha alguma 

vantagem militar e poder de barganha. Entretanto, como antes, não foi possível 

aos seus líderes desembaraçarem-se perante si próprios da postura intransigente, 

a qual já se convertera inclusive numa questão de legitimação interna. As 
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negociações em Lusaka são obstadas pela resistência dos dois lados em ceder na 

negociação de posições de poder, particularmente a de governador do Huambo. 

Entretanto, ao perder a posse do Huambo, a UNITA acaba por ser obrigada a 

aceitar as posições de Lusaka. Quando o acordo foi por fim concluído, nem 

Savimbi nem Dos Santos foram assiná-lo, o que foi legado a dirigentes de 

segundo escalão – prova do completo descrédito do acordo e da desconfiança 

mútua (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). A UNITA passa a financiar seu 

derradeiro esforço de guerra com proventos do comércio ilegal de diamantes para 

a compra de armamentos – por ironia, provenientes da Rússia – por intermédio do 

Zaire.  

Um ano depois das deserções de Tony da Costa Fernandes e de N'Zau 

Puna, virtualmente todos os quadros não-Ovimbundu da UNITA e diversos 

Ovimbundu também desertam. Elementos do alto-escalão das FALA vão se 

incorporando às FAA. À medida que a UNITA procura manter seu capital de 

negociação através da manutenção de seus territórios, torna-se mais totalitária e 

repressiva. Uma série de lutas intestinas irrompem entre diferentes setores do 

Planalto Central. Uma vez que o projeto nacional universalizante da UNITA cai por 

terra, é sintomático que Savimbi vá encolhendo a organização do movimento em 

círculos cada vez mais próximos de sua família, e o próprio elemento étnico, 

outrora esteio de sua certeza de vitória, soçobre diante da iminente vitória do 

projeto do MPLA, agora indubitavelmente legitimado como governo. Savimbi vê-se 

sem homens de confiança e com competência para enviar às negociações de 

Lusaka. Esse fora o preço final do fim da lógica de alinhamento étnico na 

linguagem do poder em Angola. Em 2003, um ano após a morte de Savimbi em 

batalha, o MPLA promove o “Primeiro encontro sobre a autoridade tradicional em 

Angola” (ANGOLA, 2003) para finalmente selar sua aliança com as chefaturas 

“tribais”. O ciclo de relativização de pertença completara uma revolução – todos 

deveriam ser angolanos, afinal. 
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6. Considerações finais: fronteiras marcadas 
 

Estar com um partido quer dizer fugir da morte, 
seguindo para que a vida continue. “Eu estou 
com a UNITA ou com o MPLA” quer dizer que 
eu tenho de seguir o que me dizem. Se digo 
“eu sou da UNITA”, o MPLA me mata. Se digo 
“eu sou do MPLA”, a UNITA me mata. Eles 
também sabiam que quem quer que tivesse 
força, ganhava o povo. 
 
(PEARCE, Justin. Political Identity and Conflict 
in Central Angola, 1975-2002. Nova York: 
Cambridge University Press, 2015:152) 
 

 

6.1. Derrocada da UNITA: a démarche da lógica da guerra 

É possível dizer que os Acordos de Lusaka – que resgatavam muitos dos 

pontos de Bicesse, mas com provisões estendidas, tais como uma maior presença 

das Nações Unidas na construção de um governo de unidade nacional – foram a 

última boa chance de a UNITA lograr uma barganha vantajosa à mesa de 

negociações (PEZARAT CORREIA, 1996). Entretanto, a organização entrara em 

um círculo vicioso de intransigência política, de um lado, e apostara 

completamente na solução militar do conflito, de outro, na sequência de seus 

sucessos iniciais em 1992 e 1993. Após as deserções do período eleitoral, uma 

atmosfera de crescente paranoia nos círculos mais próximos a Savimbi (LOANDA, 

1995) contribuiu para solidificar ainda mais esse padrão, na medida em que 

qualquer sugestão de “derrotismo” em suas fileiras – aí se incluindo uma abertura 

para qualquer outra hipótese que não o completo repúdio das eleições e de 

negociações nesse sentido – era imediatamente percebida como sedição. A via 

diplomática para pôr fim ao conflito foi, portanto, em grande medida encerrada 

pela própria UNITA, num padrão que se acirrou com os próprios reveses militares 

que passaria a sofrer.  

Em 1993, quando a UNITA ainda se encontrava em posição militar 

favorável, recusa-se a assinar os acordos de Abidjan, na Costa do Marfim. O 

padrão, por parte da UNITA, de protelação das conversações de modo a retardar 

sua desmilitarização – da qual todo andamento das negociações dependia –, de 
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forma a monetarizar sua posição capaz de obstar processos, repete-se todas as 

vezes (KNUDSEN, MUNDT e ZARTMAN, 2000). No mesmo ano os Estado Unidos 

reconhecem o regime de Luanda e normalizam suas relações com a República 

Popular de Angola. Isso dará ensejo ao início de grandes ofensivas por parte do 

“MPLA-Governo” – para utilizar a feliz expressão de Messiant – para a retomada 

do Planalto Central.49 A tomada do Huambo é o início do fim da capacidade da 

UNITA de fazer frente às forças governamentais em condições convencionais. 

Savimbi retira suas forças do Planalto e do Uíge sem combate para evitar a 

captura de homens e equipamentos, tendo em vista tanto a retomada da luta no 

leste como a evitação de uma possível exigência do acantonamento dessas forças 

por virtude da assinatura de um eventual acordo – o medo e a desconfiança, com 

a conseguinte provisão de preservar forças diante do incerto, impulsionam 

novamente a roda do conflito (CHIWALE, 2011). A UNITA voltava à guerrilha a 

partir do leste pela terceira vez em sua história. 

Esse período fica conhecido como a “guerra das cidades” devido ao fato de 

que, antes das eleições, a maior parte das batalhas ocorria nas matas – as 

próprias tropas da UNITA, via de regra com maior experiência guerrilheira que 

suas contrapartes, estavam mais adaptadas a esse tipo de conflito. Com o período 

de tréguas que se seguiu a Bicesse, e principalmente durante a campanha 

eleitoral, essas tropas entraram nas cidades. Segundo relatos que ouvi de várias 

pessoas da região que testemunharam esse período da guerra que ficou 

conhecido como o mais violento, houve uma profunda alteração no 

comportamento das tropas da UNITA com essa mudança, com uma grande 

deterioração da disciplina e o cometimento de frequentes abusos e atrocidades. 

Esse quadro também tem uma explicação mais pragmática: cada vez mais 

isoladas e sofrendo com a carência de recursos, as tropas da UNITA passam a 

entrar nas cidades para pilhar – o que contribuiria significativamente para um 

                                                 
49 Savimbi organizava suas operações durante esse período a partir de sua residência no Huambo, 
a “Casa Branca”. Hoje, mais de dez anos após o fim da guerra e de extensas reconstruções da 
cidade, o lugar – bastante bombardeado pelas forças do MPLA-Governo – ainda jaz em ruínas. 
Militantes e veteranos da UNITA têm sua sede partidária contígua a essas ruínas. 
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progressivo decréscimo de sua popularidade, particularmente no Planalto Central 

e a despeito de supostos favoritismos étnicos.  

Na lógica da guerra, cada lado fornecia ao outro a ameaça necessária para 

justificar o contrato social com as pessoas em suas respectivas áreas de influência 

consolidadas – cada um dos "Estados" era visto como fornecedor de segurança 

por aqueles que englobavam. Nesse sentido, o bem mais valioso do mercado não 

eram mantimentos, mas a promessa de não agressão. Quando a UNITA mostrou-

se incapaz de manter essa espécie de contrato social em meados dos anos 1990, 

uma vez que ela própria teve de recorrer a pilhagens cada vez mais predatórias 

das populações sob sua influência, configurou-se um ponto de não retorno. 

Entretanto, o ganho de credibilidade popular por parte do MPLA, na 

segunda metade dos anos 1990, não se efetuou exatamente por meio do 

provimento de garantias de segurança e acesso a serviços básicos, mas pela 

simples embora inexorável percepção generalizada, principalmente no Planalto50, 

de que a contraparte – o proto-estado da UNITA – não poderia jamais fazê-lo em 

qualquer medida. A virada da maré não é, portanto, de forma alguma uma 

enxurrada definitiva e óbvia, mas um sutil apontamento que no entanto não 

escapa àquelas pessoas que durante décadas se agarraram a uma existência 

precária e incerta. A vitória do MPLA na batalha por credibilidade popular foi, 

portanto, uma vitória segundo uma lógica de extorsão – e não a erradicação desta 

–, somada a um balanço pragmático de sofrimento ao qual as populações do 

interior já haviam se acostumado por necessidade.  

Da parte do MPLA-Governo – cujas tropas também cometeram inúmeros 

abusos e atrocidades51 – o aumento da violência era conveniente na medida em 

que propiciava o fortalecimento de sua posição recém conquistada de 

“legitimidade”. A escalada destrutiva funcionava a favor de uma estratégia de 

culpabilização e criminalização da UNITA que, concomitantemente, eximia o 

                                                 
50Nos anos 1990 a maior parte da população do Planalto Central já havia vivido sob a égide dos 
dois movimentos. É seguro inferir, portanto, que os posicionamentos políticos, quando não 
compulsórios, derivavam menos do perfil ideológico de cada partido e mais da experiência direta. 
51 Segundo relatos que ouvi no Huambo, era relativamente comum, nesse período, que pessoas de 
determinada comunidade fossem mortas às escondidas por uma das partes de modo a acusar o 
oponente pelos assassinatos e justificar a remoção de toda a comunidade para suas respectivas 
zonas de controle. 
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MPLA-Governo de sua parcela de responsabilidade. A configuração desse quadro, 

antes de ser inesperado e anômalo, foi o próprio arremate do movimento que se 

iniciara com a conformação dos dois poderes político-militares e seus respectivos 

territórios durante e pela guerra. Ao longo dos anos de conflito, constituíram-se em 

Angola, sobretudo a partir dos anos 1980, duas formas completamente distintas 

de administração pública sobre seus respectivos territórios: uma baseada em 

Luanda, capital histórica no noroeste do país, e outra na Jamba, incrustada no 

extremo sudeste. Foram dois projetos concorrentes, num jogo onde só um poderia 

sobreviver devido aos próprios termos de univocidade nacional que a existência 

de cada um dos movimentos, em oposição, conferia ao outro: a plausibilidade da 

nação era inexoravelmente a de um só estado. Fossem quais fossem as 

diferenças organizativas dos dois “estados”, eram estes identificados em simbiose 

desde o início pela aspiração comum à legitimação, sob um governo unificado, do 

controle de todo o território e de todas as pessoas que porventura ali se 

encontrassem. Esse desenvolvimento espelhado propiciara a cada lado sufocar a 

emergência de qualquer forma de “sociedade civil” em seus respectivos territórios, 

pela justificação de uma guerra total de mútuo aniquilamento e do poder totalitário 

que conduzia a luta (MESSIANT, 2008)52. 

O desenvolvimento que se seguiu ao progressivo isolamento internacional 

da UNITA foi a imposição de sanções econômicas pela ONU. Embora essa 

medida tenha, em si, afetado pouco a UNITA diretamente – uma vez que em suas 

zonas de controle ela era relativamente autossuficiente em alimentos e já recorria 

em grande medida ao mercado ilegal de diamantes e armas para manter-se –, as 

implicações simbólicas dessa medida foram grandes, na medida em que 

chancelaram a posição da UNITA como “fora da lei” no contexto internacional e 

alienaram-na ainda mais de governos que antes lhe vinham sendo favoráveis. 

Com a queda de Mobutu, no Congo-Kinshasa, em 1997, terminaria a última 

aliança da UNITA com o exterior. 

                                                 
52 Esta tese como um todo e este capítulo em especial são enormemente tributários do 
pensamento de Christine Messiant.  
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A ONU, propriamente, perdera completamente sua credibilidade em Angola 

após as estratégias adotadas pela UNAVEM II e nas negociações desde Bicesse. 

De maneira a garantir a organização de eleições a qualquer custo, a organização 

fizera inúmeras concessões que sacrificaram, uma a uma, as próprias condições 

necessárias a um processo democrático. Se atentarmos para o período eleitoral 

como uma continuação da “lógica da guerra” e para o fato de que as condições 

para isso foram postas em marcha pelos próprios termos com que se concluíram 

os Acordos de Bicesse, como o faz Messiant (2008), então é lógica a constatação 

de que o processo não foi um fracasso, mas um completo sucesso em seus 

termos. O poder de impunidade conferido a ambos os partidos pelos termos de 

Bicesse, no que se refere tanto ao poder de obstar negociações a seu bel-prazer 

quanto às sucessivas violações de seus termos e dos direitos dos angolanos “não 

armados”, garantiria o firme curso pelo qual o processo político antes e após as 

eleições se desenrolaria (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). A “lógica da guerra” 

foi conduzida às suas últimas consequências com a consagração de um 

inequívoco e incontestável vencedor. 

O que restava, a partir de 1993, era o arremate desse processo que se 

tornava cada vez mais irresistível. Em paralelo à crescente paranoia de 

conspiração internacional no seio da UNITA, o MPLA-Governo justifica suas ações 

cada vez mais duras e intransigentes na guerra, como se configurassem um 

"esgotamento" de todas as tentativas de negociação e uma atitude necessária 

dada a suposta conivência da comunidade internacional, a quem acusava de 

compactuar com o rearmamento da UNITA (num momento em que o apoio 

internacional pende fortemente para o rearmamento do MPLA-Governo) (HUMAN 

RIGHTS WATCH, 1994). Esse é um último desdobramento do recurso a um 

“inimigo por procuração”, num momento em que a Guerra Fria cessara de 

proporcionar mais prontamente a disponibilidade dessa gramática53.  

                                                 
53 Segundo Pearce (2015), em 2001, o Governo – que proibia manifestações públicas – teria 
organizado uma marcha de protesto contra ataques da UNITA a um trem. O alvo do protesto teria 
sido o complexo da UNICEF e do Programa para o Desenvolvimento da ONU em Luanda. 
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Nesse contexto, a própria comunidade internacional é cooptada pela 

irresistibilidade da nova gramática, num afã de eliciar a legalidade da nova 

conjuntura e pôr-se a salvo ao lado da nova “legitimidade”. Savimbi passa cada 

vez mais a ser retratado como a causa única do fracasso do processo de paz, 

inclusive pelo secretário geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Essa 

diabolização converte-se mais do que nunca na linguagem da estabilização, 

reproduzida pelos diplomatas ocidentais em Angola (MESSIANT, 2008). Todos os 

lobbies em favor da UNITA, poderosos por décadas, desmantelam-se um a um. 

Até mesmo como um “cálculo humanitário”, passa-se a esperar a derrota de 

Savimbi como o meio mais rápido de pôr fim ao martírio das populações do interior 

afligidas pelo conflito (CAMPBELL, 1997). Impera uma disposição generalizada de 

“dar uma chance à guerra”. Fechar os olhos diante da crescente corrupção e 

repressão sob a égide do MPLA-Governo passa a ser o preço da paz consentido 

pela comunidade internacional (HODGES, 2002). 

A iniciativa para a formação do GURN (Governo de Unidade e 

Reconciliação Nacional), prevista a partir das negociações de Lusaka e 

implementada em 1997, soçobra em parte devido à posição da comunidade 

internacional de conivência diante de violações e da retomada das hostilidades por 

ambas as partes. Em 1998, após novos fracassos das conversações, a ONU 

abandona os esforços de implementação do Protocolo de Lusaka. Esse 

movimento é acirrado pela criação, sob os auspícios do MPLA-Governo, da 

“UNITA-renovada”, composta por desertores do movimento de Savimbi sob a 

liderança de Eugénio Manuvakola, ex-secretário geral da UNITA que assinara o 

Protocolo de Lusaka em nome de Savimbi (HUMAN RIGHTS WATCH, 1999). A 

criação da Unita-renovada permite ao governo proibir a ONU de contatar Savimbi 

diretamente, afirmando não haver outro interlocutor válido. Em dezembro de 1998, 

o MPLA-Governo acaba por expulsar a missão da ONU de Angola. Após vários 

pedidos de retorno, a ONUA (Organização das Nações Unidas em Angola) seria 

readmitida em 2000 após uma série de medidas tomadas no sentido de aumentar 

as sanções à UNITA e de concordar em abrir mão de qualquer poder de mediação 

– virtualmente consentindo à autoridade irrestrita do MPLA-Governo em continuar 
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a guerra (MESSIANT, 2002). Ao estabelecer a UNITA-renovada, o MPLA-Governo 

possibilita a distinção entre um partido com o qual considera legítimas as 

conversações e o que chama de “UNITA-belicista”, a que pretende destituir 

completamente de toda legalidade. 

Aqui é importante salientar duas coisas. Há nesse evento a conclusão de 

dois processos postos em marcha pelos acordos de Bicesse. (1) De um lado, os 

Acordos de Bicesse, que foram considerados na altura uma vitória para a UNITA, 

possibilitaram colocar o conflito civil que grassava em Angola desde antes da 

independência – com a proclamação da independência simultânea de dois 

regimes diferentes e a reivindicação de total ilegitimidade do oponente em face 

dos Acordos de Alvor – em termos de um mesmo plano de legalidade, com a 

assunção da UNITA como partido consentido pelo regime do MPLA e legítimo rival 

na disputa pelo poder de estado. (2) De modo a lograr essa vitória em Bicesse, 

segundo seus termos, a UNITA teve de fazer uma importante concessão. Ao alçar 

o MPLA à condição de oponente legal e consentido, tacitamente sancionou os 

termos de tal legalidade e chancelou o lugar reivindicado pelo MPLA de “Governo” 

– com maiúscula –, assumindo-se, por complemento lógico, como o partido 

“rebelde” (algo que vinha de maneira contrária a sua reivindicação histórica da 

ilegitimidade do regime de Luanda amparada nos termos de Alvor). Como vimos, 

isso também fez parte da estratégia eleitoral da UNITA, na medida em que a 

eximiu do ônus da organização das eleições – a cargo do estado e sob a 

observação da ONU – e conferiu-lhe o desembaraço de tal posição para criticar os 

desmandos do “Governo”. Sob esse ponto de vista, portanto, para garantir uma 

vitória estratégica em Bicesse, a UNITA concedeu ao MPLA uma vitória simbólica 

que, no longo prazo, se mostraria muito mais valiosa.  

Essa foi, para todos os efeitos, uma cartada desesperada que talvez possa 

se explicar por uma declaração de Savimbi para seu biógrafo anos antes, ainda no 

auge da dinâmica instaurada com a Guerra Fria: “Eu trabalho realmente duro, 

porque sinto que se a UNITA não for bem-sucedida em forçar o MPLA a negociar 

por volta de 1990, ela não tem nenhuma chance de ser bem-sucedida.” 

(BRIDGLAND, 1986:286). Agora, com a criação da “UNITA-renovada”, o MPLA-
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Governo faz com que esses dois desenvolvimentos de Bicesse dobrem-se sobre 

si mesmos: a sanção a sua legitimidade pelo inimigo com o qual se constituiu em 

espelhamento é mantida; e o plano de legalidade instaurado no âmbito da 

negociação é sequestrado, de modo a destituir o inimigo tanto de sua legitimidade 

enquanto pretendente ao poder em Luanda, quanto da própria legitimidade de sua 

luta e se sua existência. 

A Jamba, símbolo da Angola oposta aos desígnios de Luanda pretendida 

pela UNITA, é tomada pelo MPLA-Governo em 1999. A UNITA, restrita a bolsões 

no leste e devido às sanções da ONU, é agora completamente dependente do 

mercado internacional ilegal de diamantes e de armas (que passa a comprar 

principalmente aos russos54) (HUMAN RIGHTS WATCH, 1994). A ONU, lobbies 

governamentais e diversas ONGs lançam campanhas contra os chamados 

"diamantes de sangue" tendo por principal alvo a UNITA. O MPLA-Governo 

recusa-se a fazer acordos de exploração com a De Beers devido à compra de 

diamantes da UNITA por parte desta nos anos 1990. Entretanto, o papel 

predatório do governo na exploração de diamantes é amiúde ignorado, assim 

como a predação concernente à indústria petrolífera e outros setores ligados ao 

MPLA-Governo (LE BILLON, 1999). Essas pressões são em sua grande maioria 

parciais e condizentes com o esforço governamental de deslegitimização da 

UNITA como parte de uma política que prega a guerra como “única via à paz” (de 

onde, portanto, a recusa pelo MPLA-Governo da abertura de “corredores 

humanitários” para atender àquelas populações isoladas em territórios ainda sob 

controle da UNITA). Em tempo, a ONU cessaria as pressões pela abertura dos 

corredores.  

A fome é também cooptada nessa guerra. Pearce (2005) relata uma 

cerimônia de agradecimento ao Ministro de Serviços Sociais do MPLA por ocasião 

da entrega de alimentos a serem distribuídos a angolanos no interior doados pelo 

World Food Programme. Segundo o relato, as pessoas na localidade acreditavam 

que a WFP seria uma agência do governo, que emitia os cartões de quotas. 

                                                 
54 Em mais uma ironia da história, durante esse período, o governo do MPLA contrata a empresa 
sul-africana Executive Outcomes, uma “companhia militar privada” com sede em Cabo Ledo, para 
realizar serviços em Angola (PEARCE, 2005). 
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Entretanto, a confusão com essa ambiguidade não ficava somente a cargo da 

interpretação equivocada da população carente. Em 2000, em face da diminuição 

do afluxo de alimentos provenientes de doadores internacionais devido a sua 

intransigência em abrir corredores humanitários, o MPLA-Governo, de um 

orçamento estimado55 de 3 a 5 bilhões de dólares, destina cinquenta milhões à 

assistência das populações das áreas de fome – declarando-se “o maior doador 

de ajuda humanitária em Angola” (MESSIANT, 2008).  

Essa declaração é extremamente reveladora da concepção que a elite 

governista56, em Luanda, tem de si e do restante da população angolana. As 

receitas do petróleo, em torno de 80% do orçamento do estado (GANESAN, 

2008), além das alianças bilaterais tecidas no ambiente privilegiado da Guerra 

Fria, permitiram que essa elite se constituísse completamente apartada do 

restante da população. Ao mesmo tempo em que a ultradependência econômica 

com relação ao setor petrolífero impediria a diversificação da economia pela quase 

inexistência de vontade política para investimentos nesse sentido, paralelamente 

se desenvolveria uma economia de “distribuição nomenklaturista” segundo a qual 

parcelas ínfimas de riqueza e favores se disseminariam segundo redes familiares 

e de relações no sentido de garantir a manutenção do status quo do poder político 

(FERREIRA, 1995). Assim, ao mesmo tempo em que o MPLA-Governo não 

depende da receita de impostos para financiar tanto seu esforço de guerra quanto 

seu status quo, também se exime do provimento de serviços e recursos básicos. A 

tolerância ao mercado informal – a “candonga” – por parte das autoridades é, 

assim, um complemento lógico à economia de redistribuição nomenklaturista. 

 

6.2. O povo: aldeamentos estratégicos e humanitarismo instrumental 

Ao mesmo tempo, a fome de parcelas da população do interior também 

servia ao propósito de estrangular as forças remanescentes da UNITA, que 

                                                 
55 Essa é uma figura certamente subestimada. Ganesan (2008), da Human Rights Watch, estima 
que entre 1997 e 2002 aproximadamente 9,25% do PIB do país teria “desaparecido” em 
discrepâncias das contas do estado. Nesse período, a dado momento, cerca de 3,7 milhões de 
angolanos dependiam da assistência internacional, dos quais cerca de um milhão em dependência 
direta para sua sobrevivência.  
56Círculo exclusivo conhecido informalmente como “futunguistas” em função do nome do palácio 
presidencial, Futungo de Belas. 
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sempre foram dependentes de uma forma ou de outra das populações locais para 

o aprovisionamento de alimentos (MINTER, 1990). O MPLA-Governo dá, portanto, 

início a uma política de “limpeza” das áreas próximas à UNITA visando ao 

esvaziamento de sua capacidade de sustento, o que provocaria um aumento sem 

precedentes de “deslocados” no país, algo que perduraria durante os anos que se 

seguiram ao fim da guerra. Parte dessa estratégia baseava-se na criação das 

chamadas “vilas estratégicas”, em tudo semelhantes à política de “aldeamentos” 

utilizada pelas forças de contrainsurgência portuguesas durante a guerra colonial 

(PORTUGAL, 1988). Elas consistiam, de uma lado, na proibição do cultivo de 

lavras e, de outro, na consequente inevitabilidade do arrebanhamento dos 

camponeses famintos nas “vilas” onde havia alguma possibilidade de obtenção de 

alimentos provenientes das instituições humanitárias – mas que acabavam em 

geral por ser insuficientes (MOORHOUSE e CHENG, 2005). 

Esse é mais um desdobramento de um padrão recorrente em todas as 

fases do conflito em Angola. As populações são vistas por ambos os lados como 

recursos à luta – seja na forma de lavradores e de recrutas, ou em sua acepção 

negativa ao negá-los ao oponente. Pearce (2005), que esteve no Planalto Central 

e no leste de Angola no período como jornalista e depois devotou um trabalho 

acadêmico à questão, relata a prática disseminada de ambos os lados do 

recrutamento forçado de homens e meninos quando faziam incursões às que 

eram consideradas zonas de controle do inimigo. Tanto em minha interlocução 

com veteranos da UNITA quanto na literatura, fica evidente uma grande 

resistência na abordagem da questão das crianças-soldado (HUMAN RIGHTS 

WATCH, 2003). No caso da UNITA, a dificuldade começa pela própria 

característica tênue da distinção entre civis e militares. Grande parte das colunas, 

pelas quais os destacamentos de guerrilheiros e mesmo forças regulares das 

FALA se deslocavam, consistia-se de mulheres que transportavam mantimentos e 

mantinham os acampamentos. Com a instalação da Jamba nos ermos próximos 

às fronteiras namibiana e zambiana, um significativo afluxo de pessoas vindas do 

Planalto e outras regiões se estabelece na região, que era vista como um 

santuário na guerra (UNITA, 1984). Ali um “estado da UNITA” operava 
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oficiosamente e cada membro da comunidade era visto como defensor da “Angola 

libertada”. O fato de a Jamba ser isolada e de sua população se consistir de 

“deslocados” – de uma forma ou de outra – proporcionou à UNITA maiores 

possibilidades de engenharia social. 

Pearce (2015) afirma que a maior parte das pessoas no interior de Angola, 

fossem elas em dado momento identificadas ao MPLA ou à UNITA, é unânime no 

reconhecimento da natureza fundamentalmente semelhante das duas 

organizações em sua competição por apoio popular. Minhas próprias interlocuções 

no Planalto Central também apontam nessa direção. Frequentemente – e isso era 

mais verdadeiro quanto mais afastadas de centros urbanos as pessoas 

estivessem –, “apoiar umas das organizações” não se configurou uma escolha. 

Antes, a maioria das pessoas “aderia” a uma ou outra por cálculos de ordem 

estritamente prática nos casos em que deslocar-se para determinado território 

representaria um significativo aumento das chances de evitar a violência e contar 

com alguma proteção para o cultivo de alimentos;57 por uma questão de escolha 

conjuntural quando, por exemplo, famílias ou comunidades inteiras optavam por 

aderir a um dos lados; ou mesmo não tendo qualquer escolha, nos casos em que 

se viam irremediavelmente dentro dos “territórios” de cada uma das organizações 

ou em que eram raptadas por incursores. Na grande maioria dos casos, para 

aqueles indivíduos ordinários da população angolana que não tinham chances 

imediatas de ascender na hierarquia dos movimentos e ter aspirações palpáveis a 

alguma forma de poder, isso era o que fundamentalmente descrevia “ser do 

MPLA” ou “ser da UNITA”.  

Para uma parcela significativa da população angolana nas regiões mais 

remotas e menos povoadas do leste, a UNITA, enquanto organização, foi 

efetivamente o primeiro contato que estabeleceram com a noção de “estado 

angolano” e mesmo de “ser angolano”.58 Ainda assim, na maioria dos casos, a 

ideia de estado surge como uma imposição externa, um aparato de domínio. 

                                                 
57 Pearce (2015) descreve essa segurança fornecida por cada uma das organizações em seus 
respectivos territórios como uma “condição mínima de aceitação da hegemonia”. 
58 São frequentes os relatos sobre a organização de escolas e postos médicos nas comunidades 
sob controle da UNITA. 
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Nesse sentido, a guerra civil foi o grande disseminador da plausibilidade de uma 

nação unívoca num território arbitrário legado pelo empreendimento colonial 

alógeno, e a própria impossibilidade do esboço de uma oposição no interior de 

cada um dos territórios totalitários das organizações rivais concorreu para acelerar 

esse processo. Nos dois campos opostos em que era postulada, Angola, na sua 

indivisibilidade, era inquestionável. Uma vez entendida essa configuração, fica 

aparente a impossibilidade de que duas nações distintas tivessem resultado da 

guerra civil, a despeito da arbitrariedade das fronteiras e da diversidade 

populacional que compreendiam. Esse conflito, como tantos outros, não foi 

ocasionado por “diferenças” – étnicas, raciais, ideológicas, de riqueza, ou qualquer 

outra que se possa aventar. Ele recrutou diferenças, opostas umas às outras num 

concerto em perpétua alteração, e produziu-as em sua significação. A cada 

momento, a guerra produziu as pessoas na forma como viam o conflito e como se 

viam nele. 

 Uma vez levada em consideração essa evidência, fica claro que a guerra 

civil que se disseminou após a independência, longe de seguir um “padrão étnico” 

de hostilidades, foi um confronto entre dois territórios – ou "zonas libertadas" – 

pela posse de pessoas em vastas porções do país onde nem um nem outro 

movimento jamais logrou controle absoluto. Nesse contexto, o padrão de oposição 

entre campo e cidade deve-se menos ao perfil ideológico dos movimentos e mais 

às próprias linhas de suprimento e à organização de seu aparato. O lugar comum 

de que a UNITA representaria o campo e o MPLA as cidades cai por terra sob 

escrutínio mais cauteloso. A começar, a UNITA, como organização totalitária, era 

dirigida por um círculo significativamente exclusivo que era, em sua grande 

maioria, oriundo de uma camada social de elite afeita ao trato urbano. Seu 

aspecto rural restringia-se à parcela da população de onde provinha a maior parte 

de seus recrutas. Quem teve a oportunidade de ir ao Planalto Central em Angola 

saberá também que há uma profunda distinção entre a noção de “interior de 

Angola” e “mata”. Como referido no capítulo precedente, o “interior”, relacionado a 

uma ideia de “Angola profunda”, designa em particular o Planalto Central, que é 

uma região de elevada densidade demográfica (para os padrões de Angola, cuja 
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população é relativamente pequena) e onde a maior parte das pessoas ditas 

Ovimbundu habitam. O leste e o sul remotos, nesse sentido, não são 

considerados “interior”, a despeito de estarem localizados geograficamente mais 

distantes de Luanda, a capital. Nesse sentido, se há uma oposição entre o 

“interior” – i.e. o Planalto – com relação a Luanda, também há uma oposição entre 

o “interior” e aquelas regiões mais remotas do leste e do sul – apesar de ambos 

compartilharem uma oposição a Luanda. Essa é uma distinção sutil, mas 

fundamental para a compreensão do lugar de fala a partir do qual cada um dos 

movimentos fez suas reivindicações. 

 Na vastidão do interior angolano nunca houve um front definido, mas um 

maior ou menor potencial de deflagração em função da saturação variável de 

unidades combatentes em determinada região e da conseguinte eclosão de ilhas 

localizadas de hostilidades. Se algum elemento de divisão étnica permaneceu com 

o desenrolar cambiante segundo o qual se lutou a guerra, este residia na cúpula 

das duas organizações,59 cuja composição, como referido, remete à disputa entre 

elites regionais cuja formação remonta ao período colonial – algo mais bem 

compreendido a partir da distinção entre “novos” e “velhos assimilados” a que se 

refere Messiant (2006). As populações comuns do interior, em contrapartida, 

pegas no fogo cruzado, independente de supostos pertencimentos étnicos, 

frequentemente adotaram uma postura basculante e contingencial com relação ao 

“pertencimento” a cada um dos lados da disputa.  

Em fevereiro de 2002, a pequena coluna de guerrilheiros onde se 

encontrava Savimbi foi cercada e destruída por forças do MPLA-Governo na 

província do Moxico, no leste de Angola – próximo ao local onde Savimbi fundara 

a UNITA muitos anos antes60. As imagens do corpo de Savimbi, crivado de balas, 

são exibidas por horas a fio nos televisores dos angolanos. Os remanescentes da 

UNITA, emaciados e doentes, assinam o Memorando de Entendimento de Luena 

(CHIWALE, 2011). Durante a ocasião, o General Paulo Lukamba Gato, que havia 

                                                 
59A despeito de procurarem incluir membros oriundos de diferentes partes de Angola com o intuito 
de conferir plausibilidade a seus discursos universalizantes. 
60 Pearce (2005) relata ter ouvido de trabalhadores de agências humanitárias que até o dia da 
morte de Savimbi, Luena, capital do Moxico, estivera repleta de israelenses que operavam o que 
se supunha serem equipamentos eletrônicos de vigilância. 
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sucedido Savimbi na liderança da UNITA, foi relegado a assistir à cerimônia da 

audiência enquanto o General Geraldo Sachipengo Kamorteiro e o comandante-

em-chefe das Forças Armadas de Angola, Armando da Cruz Neto, assinavam o 

documento. O calar das armas definitivo foi assinado em Luanda, na Assembleia 

Nacional, tendo como signatários o General Kamorteiro (comandante-em-chefe da 

UNITA) e sua contraparte, General Armando da Cruz Neto, do MPLA. A CCPM – 

Comissão Conjunta Político-Militar –, extinta desde 1998, é reinstaurada depois de 

abril de 2002. Em decisão feita a portas fechadas, a UNITA e o MPLA-Governo 

decidem encerrar as atividades da CCPM – que deveria ser o espaço para se 

negociar a volta da democracia – em quarenta e cinco dias. Na reunião da CCPM, 

que contou com a presença de Kofi Annan, Secretário-Geral das Nações Unidas, 

o parlamentar do MPLA, Roberto de Almeida, presidindo à mesa, cometeu o ato 

falho de anunciar a delegação do governo como “a delegação de Angola”, ao que 

se desculpou devido às implicações concernentes aos membros da UNITA ali 

presentes (PEARCE, 2005). Um ciclo chegara ao fim. 
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