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Para trabalhar os homens preeisarn de usar instru
mentos de trabalho (paus, pedras, eatanas, enxadas,
maquinas, etc.)
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Assim, 0 hornern preeisa de viver em grupos, quer
dizer em soeiedade e sempre vivera em soeie
dade.

Mas para se produzirern (fazerem) estes bens mate
riais e preeiso lutar com a natureza. (florestas, rios,
montanhas, animais, enfirn tudo 0 que existe). Um
homem isolado ndo pode veneer esta luta. S6 urn
grupo de homens arganizados, uma Soeiedade, pode
veneer a Natureza.

Trabalho - E a aetividade consciente (pensada) dos
homens que tern por fim a produdio (criacao,
fazer) dos bens materiais.

Para viver, as bomens preeisam de ter comida,
roupa e outros bens materiais. Para possuirem estes
bens materiais os homens precisam de trabalhar para
os eonseguir. Sem trabalho 0 homem niio pode viver.

INTRODU<;AO

I



4

1. Comunismo primitivo.
2. Escravatura.
3. Feudalismo.
4. Capitalismo.
5. Socialismo,

A hist6ria conhece cinco [ormas de sociedade:

II

EVOLU';AO DAS SOCIEDADES

1) Diga se os homens podem viver sem comida?
2) Diga 0 que sao bens materiais ?
3) Diga se 0 homem pode viver sem. trabalho?
4) Diga 0 que e 0 trabalho?
5) Diga 0 que quer dizer «produciios ?
6) Diga 0 que e a natureza?
7) Diga se se pode produzir sent luta? Contra

quem?
8) Diga se urn. homem pode viver isolado?

Porque ?
9) Diga 0 que e a sociedade ?
10) Diga se 0 homem sempre viveu e sempre vivera

em sociedade? Porque ?
11) Diga 0 que sao instrumentos de trabalho? Siio

importantes? Porque ?

Perguntas:

*



Cliis - Era urn conjunto de homens, mulberes e
criancas que se sentiam unidos por laces de
parentesco (pessoas do mesmo sangue).
o que interessava era 0 parentesco por parte

da miie.
As pessoas do mesmo cIa nao podiam casar

-se entre si. Cansideravam-se todos descenden
tes de urn unico antepassado, que era 0 fun
dador do cla. 0 nome do cIa era 0 nome do
seu fundador.
Por exemplo: se se pensava que 0 fundador

do cIa se cbamava Ngonga, 0 cIa chamava-se
tambem Ngonga.

Familia- Antes da chegada dos colonialistas a
Africa, a familia africana era formada por pai,
mae e filhos.
o pai e a mae vinham de ellis diferentes

porque as pessoas do mesmo cIa nao podiam
casar entre si.

E a forma mais antiga de sociedade. Existiu durante
milhares de anos em todos os povos.
No comunismo primitivo os homens usavam instru

mentos de trabalho rudimentares, quer dizer, primi
tivos (paus, pedras grosseiras, depois pedras talhadas,
arcos e flecbas). Viviam primitivamente, alimenta
vam-se das colheitas, da pesca e da caca. Fracos na
luta contra a Natureza, os homens nao podiam viver
isolados, viviam em tribos, compostas de clas e de
familia.

1. Comunismo primitive

5
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Como nao havia excedentes de producao, ninguem
podia explorar 0 outro (quer dizer: ninguem podia
viver a custa do outro), porque como cada urn s6
produzia 0 suficiente para ele mesmo comer, se uma
pessoa tirasse a comida de outro, morreria de fome,
e claro, acabaria a exploracao.

Todos trabalhavam.

Na epoca do comunismo primitivo os homens viviam
muito mal porque a colheita de frutos, a caca e a
pesca nao davam comida suficiente. Por isso tudo
o que os homens cacavam era imediatamente dividido
em partes iguais por todos, nfio sobejava nada, quer
dizer, niio havia excedentes de produciio.

Em geral pela morte do homem, a heranca
em vez de passar para os seus filhos, passava
para os sobrinhos, filhos das irmas. Em algu
mas tribos quando 0 soba morria sucedia-lhe 0
seu sobrinho, filho da irma mais velha.
A poligamia (casamento com varias mulheres)

era admitida mas quase s6 era praticada no
seio do grupo social privilegiado (com mais
riqueza).

Tribo - Conjunto de cljis com os mesmos interesses,
vivendo num mesmo territ6rio.

A exploracao s6 e possivel, se urn homem pode
produzir riqueza nao s6 para si, mas tambem
urn excedente que pode ser consumido pelos
outros. S6 assim uma pessoa pode viver a custa
do outro, ou a custa do trabalho do outro.
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1) Os homens comecaram a domesticar os animais.
A pastoricia substituiu a caca. Assim a comida era
certa (os currais de bois estavam mesmo na aldeia)
e tambem a quantidade de comida era maior.

2) Apareceu a agricultura. Os homens em vez de
irem apanhar frutos no meio da floresta .passaram eles
mesmo a cultivar as plantas. Tambem desta maneira
aumentou muito a quantidade de cornida.

3) 0 fogo. que ja tinba sido descoberto M muito
tempo e usado principalmente para cozinhar a cornida.

No comunismo primitive os homens viviam em clas
e tribos, tudo 0 que se produzia era igualmente divi
dido por todos, nao havia exploracao do homem pelo
homem, nao havia Estado.
Mas os homens nao ficaram sempre no comunismo

primitivo, muitos acontecimentos vieram causar modi
ficacoes importantes na sociedade :

Resurnindo :

Neste tipo de sociedade (comunismo primitivo do
minavam os costumes, a autoridade e 0 respeito dos
chefes de cHi e de tribo. A disciplina e a organizacao
conseguiam-se devido a autoridade e respeito que
gozavam os velhos ou as suas mulheres que por vezes
eram mais respeitadas que 0 proprio homem.

Mas nesse tempo nao havia exercito, governo, tri
bunais, leis. etc.• quer dizer: ndo havia Estado.
o Estado s6 apareceu mais tarde. quando urn grupo

de pessoas comeca a explorar outras pessoas e por
isso precisava do exercito, tribunais, etc., para poder
manter os explorados debaixo do seu dominio.
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Perguntas :

1) Diga quais sao os cinco tipos de sociedade ?
2) Diga qual [oi 0 primeiro tipo de sociedade ?

Durou muito tempo?

Enquanto que no comunismo primitive nao sobejava
nada (por isso toda a gente tinha de trabalhar para
conseguir precisamente 0 suficiente para se alimentar),
agora, porque os instrumentos de trabalho (catanas,
enxadas, etc.) estavam mais aperjeicoados, apareceram
os excedentes de producao (sobejos).

Ate aqui os vencidos das guerras ou eram mortos,
ou postos em liberdade ou ainda entravam no cla
vencedor. Agora que hd excedentes de producdo os
vencidos sao transjormados em ESCRAVOS, que,
considerados como coisas pelos patroes, deviam pro
duzir para si mesmos-para nao morrerem de fome
e principalmente para os senhores. (Vencidos das
guerras).

Assim aparece um novo tipo de sociedade a Escra
vatura.

*

passa a ser empregado na jundiciio de metais (cobre,
bronze e ferro).

4) Com a descoberta do ferro passam a fabricar-se
instrumentos de agricultura metalicos (enxada, cata
nas, etc.)

5) Descobre-se a roda que e empregue nos trans
portes (carrocas), na ceramica e na agricultura.
6) Descobre-se 0 arado de ferro, instrumentos da

agricultura puxados por bois ou por cavalos, 0 que
permite urn avanco ainda maier na agricultura.



3) 0 comunisma primitivo existiu em todos as
povos ?

4) Quais eram os instrumentas de trabalha no
camunisma prim itiva ? Eram primitivos ?

5) De que e que viviam as homens naquela epoca ?
6) Havia excedentes de produciio, Porque ?
7) Coma e que viviam as homens?
8) 0 que e um clii ?
9) A mulher era importante ? Porque ?
10) 0 que e a familia?
11) 0 que e uma tribo ?
12) Aquila que as homens cacavam era dividido

por todos ? Alguem ficava cam uma parte
maior ? Porque ?

13) 0 que sao excedentes de produciio ?
14) No comunismo primitivo havia exploraciio do

homem. pelo homem ? Porque ?
15) Havia disciplina no comunismo primitivo ?

Quem e que era respeitado ?
16) Havia estado no comunismo primitivo ? Por-

que?
17) 0 que e a agricultura?
18) 0 que signijica pastoricia ?
19) Em Angola jd se [undiam. os metais antes da

chegada dos colonialistas ?
20) Sabe 0 que e 0 arado ?
21) Quando apareceram as Escravos ? Porque ?
22) Explique a passagem do comunismo para a

escravatura.

9
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2. Escravatura

Coma vimos, 0 comunismo pnmitrvo desapareceu
para dar lugar a escravatura. Na escravatura bavia
dois grupos de pessoas, ou classes:

1) Classe dos Escravos que sofriam muito, nao
eram livres e tinbam de trabalbar para 0 senbor
(estava como 0 povo de Angola esta boje cam
o colonialismo portugues),

2) Classes dos Senhores que eram muito ricos por
que viviam a custa dos escravas. Os senbores
nao trabalbavam. Os senbores tratavam mal os
escravos e podiam matar ou vender os escravos
quando quisessem (era como os colonialistas em
Angola).

Escravo e s6 uma pessoa que esta escravisada.
Classe dos escravos sao todos os escravos juntos.
Senhor e s6 uma pessoa muito rica e que tern

escravos.
Classe dos senhores sao todos os senbores juntos.

Quem mandava eram os senbores. Para poderem
dominar os escravos os senbares fizeram 0 exercito,
a policia, 0 tribunal, 0 governo, as leis, etc. E a isto
que se chama Estado.

o Estado e 0 exercito, a policia, 0 tribunal, 0 go
verno e as leis. Os senbores e que mandavam
no Estado para poderem dominar os escravos.

Mas os escravos que estavam a sofrer muito, come
cararn a lutar. Os escravos lutaram muito porque
sabiarn que s6 lutando podiam veneer os senbores.



No Feudalismo tambem havia duas classes prin
cipais:

Classe dos senhores jeudais - que possuiam a maior
parte das terras e exploravam os camponeses
ou servos,

Classe dos servos - camponeses que eram explo
rados pelas senhores feudais.

3. Feudalismo

1) Diga que e um escravo?
2) Diga 0 que e a classe dos escravos ?
3) Diga 0 que e um senhor ?
4) Diga 0 que e a classe dos senhores?
5) Diga quantas classes havia no tempo da escra-

vatura? Quais eram?
6) Diga 0 que e 0 Estado ?
7) Quem e que mandava no Estado?
8) Para que e que os senhores [izeram 0 estado ?
9) as escravos estavam satisieitos ? a que e que

eles iizeram ?
10) as escravos tiveram. medo do Estado ?
11) Quem ganhou a luta entre os escravos e os

senhores?
12) Depois da escravatura 0 que e que veio ?

Perguntas:

Apesar de terem 0 estada ao lado deles, os senhores
foram obrigados a acabar com a escravatura. Assim
apareceu uma nova forma de sociedade, 0 Feudalismo,

11
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I) Diga quantas classes havia no [eudalismo ?
2) Diga 0 que e a closse dos servos?
3) Diga 0 que e a classe dos senhores feu dais ?
4) Diga se havia Estado no [eudalismo ? Quem e

que mandava no Estado?
5) Ainda existe [eudalismo ? Onde?
6) Os camponeses estavam contentes? Porque ?
7) Quem lutou com os camponeses ?
8) Quem ganhou a luta?
9) Depois do [eudalismo que forma de sociedade

vem?

Perguntas:

Ravia tambem urn estado que estava na mao dos I
senhores feudais para dominar os servos. Quando os
portugueses chegaram a Angola havia feudalismo em
Portugal.

Nalguns paises de Africa, como por exemplo em
Marrocos e no Norte da Nigeria, ainda existe feu
dalismo.

Os camponeses lutaram muito contra os senhores
feudais que os exploravam. Ao lado dos camponeses
lutavam outras pessoas que viviam nas cidades (comer
ciantes, donos de fabricas e trabalhadores das cida
des), contra os senhores feudais.

Os senhores feudais acabaram por perder. Assim
apareceu uma nova sociedade, 0 Capitalismo.



Nos paises capitalistas tambem existe a classe cam
ponesa que trabalha no campo e e tambem explorada
pelos capitalistas. Existem ainda os intelectuais (medi
cos, advogados, engenheiros, etc.). Alguns intelectuais
lutam ao lado do povo.

Classe dos capitalistas - sao as pessoas muito ricas
que tern as rocas, as lojas, as fabricas, minas
e os bancos. Os capitalistas nao trabalham,
vivem a custa dos trabalhadores, 0 que eles
querem e dinheiro, sem fazerem nada. (Em
Angola os colonialistas sao tambem capitalistas
porque sao eles que tern todas as riquezas de
Angola).

Classe dos trabalhadores - sao pessoas pobres que
nao tern nada, e por isso sao obrigados a ir
trabalhar nas rocas e nas fabricas dos capita
listas. Os trabalhadores e que produzem todas
as coisas, porque sao eles que trabalham, mas
ganham muito pouco. Tudo 0 que os traba
lhadores produzem (fazem) fica com os capi
talistas.

(Em Angola sao os angolanos que traba
lham e os colonialistas e que gozam.

Os angolanos sao explorados pelos capita
listas).

No capitalismo tambem ha duas classes importan
tes: a classe dos capitalistas e a classe dos traba
lhadores.

4. Capitalismo

13
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lmperialistas - Sao capitalistas muito ricos. Sao eles
que sao os donos das grandes riquezas do mundo,
como 0 cafe, os diamantes, 0 petroleo, 0 ouro, a prata,
o ferro, etc.

As grandes fabricas dos capitalistas chamam-se
monopolios.
Os paises onde existem imperialistas e monopolies

chamam-se paises imperialistas. Eles sao: Estados
Unidos da America, Alemanha Ocidental, Inglaterra,
Franca, Italia, etc. lmperialismo e 0 capitalismo muito
forte destes paises.

Os imperialistas exploram as riquezas de Angola,
dos pafses Africanos e de muitos pafses da Asia e da
America Latina (Brasil, Argentina, Mexico, etc.)

Os povos de todo 0 mundo 'devem lutar contra 0
imperialismo.
Tambem os trabalhadores dos proprios paises impe

rialistas devem lutar contra 0 imperialismo.
Quando num pais os trabalhadores e os camponeses

conseguem veneer 0 capitalismo, 0 capitalismo acaba
e aparece uma nova forma de sociedade, 0 Socialismo.
So se pode veneer 0 capitalismo e 0 imperialismo

corn uma Revoluciio.

Em muitos paises do mundo existe capitalismo. Os
mais importantes sao: Estados Unidos da America,
Alemanha Federal, Inglaterra, Franca, Japao, Italia,
Portugal, etc. Os colonialistas trouxeram 0 capitalismo
ern Africa, e por isso tambem em Angola.
Os roceiros e os comerciantes de Angola sao capi

talistas, mas ha capitalistas muito mais ricos e man
dam neles. Sao os imperialistas.



Quando os trabalhadores e os camponeses ganham
a «Revoluciio» eles destroem (liquidam) 0 estado capi
talista (exercito, 0 governo, a policia, e as leis do
capitalismo) porque se nao fizerem assim 0 estado
capitalista faz uma revolta e poe outra vez os capi
talistas no poder. Depois de terem destruido 0 estado
capitalista os trabalhadores edificam urn novo estado,
o Estado socialisla.

5. Socialismo

1) Quantas classes hd no capitalismo?
2) 0 que e a classe dos capitalistas ?
3) 0 que e a classe dos trabalhadores?
4) Os camponeses tambem sdo explorados? por

quem?
5) Quem siio os intelectuais ? Hd alguns intelec

tuais que lutam com 0 povo?
6) Os roceiros e os comerciantes de Angola S(/O

capitalistas ? Porque ?
7) Quem siio os imperialistas ?
8) 0 que e 0 imperialismo ?
9) Quais siio os paises imperialistas
10) Angola e explorada pelo imperialismo ?
I 1) Os povos de todo 0 mundo devem lutar contra

o imperialismo? Porque ?
12) E possivel veneer os imperialistas ?
13) Depois do capitalismo qual e a forma de socie

dade que vem ?

Perguntas :

]5
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1) Qual e a primeira coisa que os trabalhadores
[azem quando ganham a revoluciio ? Porque ?

2) E preciso liquidar 0 estado colonial de Angola?
Porque ?

3) Quem e que manda no estado socialista?
4) Com quem estiio as riquesas nurn pais socia

lista ?
5) Ha exploraciio do homem pelo homem no socia

lismo? Porque ?
6) Em que paises do mundo existe socialismo ?

Quando os Angolanos ficarem independentes tern
que liquidar tambem 0 estado do colonialismo.
o estado socialista e para 0 bern da maior parte

da populacao, e para bern dos trabalhadores, dos
camponeses, e dos intelectuais honestos. O estado
socialista e criado para liquidar os capitalistas e os
imperialistas.
No socialismo as grandes riquezas (iabricas, mi

nas, etc.) pertencem ao estado socialista quer dizer
ao povo.
No socialismo ndo ha exploracdo do homem pelo

homem, porque 0 povo e que tern as riquezas.
Ja existe socialismo em muitos paises como Uniao

Sovietica, China, Vietname do Norte, Coreia do Norte,
Cuba, Checoslovaquia, etc.

Perguntas:



Em Angola nfio ha democracia para 0 povo ango
lana porque nao e 0 povo angolano que manda no
seu pais, mas sim 0 colonialismo portugues e os seus
amigos imperialistas.

3) Democracia-A palavra «democracia» quer dizer
Poder do povo.

A democracia diz que 0 povo e que deve
mandar no seu pais e cada povo deve escolber
o governo que ele gosta mais.

Ha varias formas de estado :

1) Ditadura - E uma forma de estado em que 0
povo e muito oprimido: 0 pavo nfio pode falar,
nao pode dizer 0 que sente, nem pode formar
os seus partidos. Na ditadura nao M eleicoes
ou entao as eleicoes nao sao livres.

2) Fascismo - E a ditadura terrorista dos grandes
capitalistas.

Em Portugal existe 0 fascismo. 0 ditador e 0
Salazar. Angola sofre 0 colonialismo, 0 imperialismo
e 0 fascismo. Tambem em Espanba ha fascismo.
o ditador de Espanba chama-se Franco. Em Cuba
tambem houve urn ditador que fugiu com medo da
Revoluciio.
Outros ditadores foram: Hitler na Alemanha e Mus

solini na Italia que foram liquidados na segunda guerra
mundial.

III

FORMAS DE ESTADO

17



Num partido revolucionario e democratico tern que
haver ordem, disciplina e respeito entre os militantes.
Num pais livre e democratico tern que haver ordern,

disciplina e respeito. Porque se nao for assirn, 0 povo
nao consegue fazer nada uns comecam a lutar contra
os outros, ha confusao, e os irnperialistas e colonialis
tas e que ficarn a ganbar.
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Hi muitos paises que dizem que sao «democra
ticos» mas afinal nao sao nada. Por exemplo 0 Congo- I
-Kinshasa que se chama «Republica Democratica do
Congo», nao e urn pais democratico, quer dizer nao
ha democracia para 0 povo.
Mesmo nos paises imperialistas em que 0 povo pod'!

votar nao quer dizer que haja democracia, 0 povo
pcv~e ser enganado pela propaganda dos capitalistas
e votar no partido dos capitalistas.

Mas democracia niio quer dizer coniusiio. Mesmo
num pais independente e verdadeiramente democra
tico tern que haver ordem e disciplina, tern que haver
dir.gentes,

Democracia para quem? Quem e que lucra com
essa democracia ? 0 povo ou os exploradores.

Ern Angola s6 hi democracia para os grandes capi-
talistas e colonialistas. I
Assim quando se fala em democracia, tern que se

perguntar:

Democracia - Significa lutar e trabalhar com ordem
e disciplina para bern do povo.
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1) Diga 0 que e ditadura ?
2) Diga 0 que e [ascismo ? Angola soire [ascismo ?
3) Diga 0 que quer dizer democracia ?

Perguntas :

Parlamento - E a mesma coisa que Assembleia
Nacional ou Congresso. Os membros do par
lamento chamam-se deputados. Os deputados
sao eleitos pela populacao. Segundo a lei 0 par
lamento e 0 orgao mais elevado num pais. No
parlamento discutem-se os problemas do pais e
fazem-se as leis.

Governo - E 0 conjunto do primeiro ministro e dos
outros ministros. 0 governo e eleito pelo par
lamento ou entao nomeado pelo Presidente da
Republica. 0 governo deve aplicar as leis vota-
das no congresso. .

Presidente da Republica - Segundo a lei 0 Presi
dente da Republica e a pessoa mais importante
dum pais. Ele e eleito peia populacao ou pelo
parlamento.

A Revolucdo Angolana tern de ser feita com ordem
e 1disciplina para 0 bem do povo.
A Revoluciio Angolana dirigida pelo MPLA e demo

crdtica.
o Estado de urn pais e constituido pelo exercito,

policia, governo, parlamento, tribuna is, leis, etc.
N6s ja sabemos 0 que e 0 exercito e a policia.

Vamos agora ver 0 que e 0 parlamento e 0 governo.



A primeira forma de exploraciio colonialista joi a
escravatura. Os colonialistas prendiam e compravam
homens, mulheres e criancas africanas, eram amarra
dos com correntes de ferro e transportados de barco

20

Colonialismo - E a exploracao dos paises de Africa,
Asia e America Latina pelos colonialistas e
imperialistas.

o primeiro pais a fazer colonialismo em Africa foi
Portugal. Os Portugueses chegaram a Angola em
1482. Depois chegaram os colonialistas espanhois,
holandeses, ingleses, franceses, belgas, etc.

o COLONIALISMO

IV

4) Em Angola hd democracia para a povo Ango
lano? E para as grandes capitalistas e colonia
listas ?

5) 0 que e que se deve perguntar quando se tala
em democracia?

6) 0 Congo-Kinshasa e urn pais democratico ?
E as Estados Unidos da America? Porque ?

7) Democracia quer dizer conjusiio ? Porque ?
8) E preciso lutar com disciplina? Porque ?
9) A Revoluciio Angolana dirigida pelo MPLA e

democratica porque ?
10) 0 que e 0 parlamento?
11) 0 que e a governo?
12) 0 que e a Presidente da Republica?
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ate a America para af trabalharem como escravos.
Muitos milh6es de Africanos foram assim escraviza
dos. Para ter os escravos os colonialistas faziam guerra.
as Angolanos resistiam. A rainha Ginga conseguiu
derrotar os portugueses em muitas batalhas.
A escravatura em Angola durou 400 anos. quer

dizer ate ao corneco do seculo XX.
Em 1885. as imperialistas fizeram uma conferen

cia em Berlim para dividirem a Africa. Estavam nessa
conferencia representantes de Portugal, Inglaterra,
Franca, Alemanha, Belgica, Rolanda, Espanha e Italia.
as imperialistas dividiram a Africa. Cada urn ficou

com a seu bocado. as colonialistas Portugueses fica
ram com Angola, Mocambique, Guine-Bissau, Sao
Tome e Cabo Verde.

Depois de dividirem a Africa, os colonialistas come
carom a [azer guerra aos povos africanos para ocupa
rem. militarmente os paises africanos. as povos afri
canos resistiram heroicam.ente. Mas porque estavam
divididos em tribos e porque new tinham bom arma
mento [oram vencidos. Angola s6 [oi ocupada total
mente em 1939.
Depois de ocuparem militarmente a Africa, os colo

nialistas deixaram de exportar os africanos para a
America, queriam explorar as riquezas da pr6pria
Africa. Assim transformaram as Africanos em escra
vas dentro da pr6pria terra dos Africanos.

Comecaram assim a exploracao da borracha, dos
diamantes, do cafe, do sisal, do milbo e de outras
materias-primas de Angola.

as colonialistas compram muito barato as nossas
riquezas, Jevam para os paises deles, transformam-nas
e vendem-nas depois muito caro. Por exemplo: os
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Perguntas:

1) Quando e que os colonialistas Portugueses che
garani a Angola?

2) 0 que quer dizer colonialismo?
3) Qual ioi a primeira forma de exploraciio colo

nial?
4) Os povos airicanos estavam satisjeitos com a

escravatura? 0 que e que eles iizeram ?
5) Quem [oi a Rainha Ginga?

colonialistas portugueses compram 0 nosso algodao
muito barato, levam para Portugal. fazem la as fazen
das e trazem para Angola para as venderem muito
caro.

Cs colonialistas e os imperialistas querem as colo
nias para explorarem os povos africanos. para explo
rarem as riquezas (materias-primas) de Africa. Eles
compram os nossos produtos muito baratos, levam
para as fabricas deles e depois vendem esses produ
tos a nos muito caros. Ainda por cima os Angolanos
tern de pagar impostos, senao vao presos. E a isto
que se chama exploracao colonial.
Em Angola as pris6es sao para os Angolanos. Nao

ha liberdade para os Angolanos.
E preciso acabar com 0 colonialismo.
Mas para acabar com 0 colonialismo e preciso lutar.

Mas s6 a luta niio chega; e preciso lutar para veneer.
E para veneer e preciso lutar com todo 0 povo unido
e organizado, e sob a direcciio de um partido revo
lucionario.
Em Angola s6 0 MPLA pode conduzir 0 Povo

A ngolano para a verdadeira independencia.



Antes dos colonialistas Portugueses chegarem a
Angola, a sociedade angolana estava organizada em
clas e tribos. Esta foi uma das grandes razoes que fez
com que os Angolanos fossem vencidos pelos colonia
l.stas: Cada tribo lutava sozinha quando era atacada.

Os colonialistas gostam que 0 povo. Angolano esteja
dividido para assim poderem continuar em Angola.

Mas os colonialistas quando exploram niio querem
saber de que tribo e que uma pessoa vern. Para eles
tudo e igual. Mas isto ate foi born para nos, porque
assim os Angolanos viram que todas as tribos sao
iguais e 0 verdadeiro inimigo e 0 colonialismo.

Os colonialistas quando exploram misturam os
Angolanos de todas as tribos. Na Companhia dos
Diamantes de Angola (Diamang) M 20000 trabalha-
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6) 0 que ioi a conierencia de Berlim? Quando e
que se realizou ?

7) Quais sao as colonies Portuguesas ?
8) 0 que e que os colonialistas jizeram depois da

conierencia de Berlim?
9) Porque os povos africanos niio conseguiram

ganhar a luta contra os colonialistas (nos prin
cipios deste seculo)?

10) Quando e que Angola [oi totalmente ocupada?
11) 0 que e que os colonialistas [izeram depois de

ocuparem Angola militarmente ?
12) De lima explicacdo completa de colonialismo ?
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Todas as pessoas dum pais juntas formam uma
«Naciio». as Angolanos tern que pensar no bem de
toda a Angola, como (INaciio»,

Nacionalista - E aquela pessoa que quer 0 bern de
todo 0 pais, de toda a populacao e nao somente
desta ou daquela tribo. 0 nacionalista luta para
o bern de todo 0 povo.

dores; esses trabalbadores sao de todas as tribos de
Angola. Isto tambem foi born porque os Angolanos
aprenderam a conhecerem-se.
Nas cidades tambem existem pessoas de todas as

tribos. Nas cidades ha ainda Angolanos que conse
guiram estudar nas escolas, nos liceus e nas universi
dades (intelectuais) e aprenderam a conhecer os pro
blemas de outros paises do mundo, 0 que lbes per
mitiu compreender mais [acilmente os problemas de
Angola.

Tambem as estradas e caminlios de ferro (comboios)
[acilitam a ligadio entre as diierentes regiiies de An
gola, assim os Angolanos passam a conhecerem-se
melbor.
Por causa destas coisas todas, os Angolanos come

caram a conhecer-se melhor, as tribos comecaram a
conhecer-se melhor e os Angolanos viram que todos
eles sao explorados e que 0 verdadeiro inirnigo e 0
colonialismo. Os Angolanos comecaram a unir-se e
comecaram a pensar como Angolanos. Assim as tri
bos comecaram a perder importancia. Os Angolanos
nao comecaram mais a pensar como tribalistas, mas
sim como nacionalistas.
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Perguntas :

1) Porque e que os fantoches ajudam os colonia
listas ?

2) Quando os colonialistas exploram as pessoas,
eles querem saber de que tribo e essa pessoa?
Isto e bom ou mau ? Porque ?

3) Os colonialistas misturam os Angolanos? lsto
e bom au mau ? Porque eles misturam ?

4) Nas cidades s6 vivem pessoas duma tribo ? Isto
e bom ou mau ?

5) 0 que e que as intelectuais iizeram ?
6) As estradas e os comboios uniram. as popula

foes? Porque ?
7) Quando os Angolanos se comecaram a misturar,

o que e que eles compreenderam ?
8) Quem e 0 verdadeiro inimigo dos angolanos?

Porque ?
9) Porque e que os Angolanos comecaram a pensar

como Nacionalistas ?
10) 0 que e um nacionalista?
11) 0 que e a Nacdo ?
12) Qual e 0 verdadeiro partido nacionalista de

Angola?

Uma pessoa que s6 pensa na sua tribo e um triba
lista. Os tribalistas dividem 0 povo e por isso pre
judicam a luta. Por isso os colonialistas e os imperia
listas servem-se dos tribalistas na sua luta contra
o povo.
o partido angolano que luta para 0 bern de toda

a Angola, quer dizer, 0 partido verdadeiramente nacio
nalista de Angola e 0 MPLA.



26

Nos ja vimos que 0 imperialismo existe nos paises
capitalistas muito ricos, como os Estados Unidos da
America, a Inglaterra, a Alemanha Ocidental, 0 Japao,
a Franca, a Italia, 0 Canada, a Belgica, a Suecia, etc.
Os imperialistas sao os capitalistas muito ricos e

que tern grandes companhias com grandes fabricas e
grandes bancos que se chamam monopolies.

Os imperialistas querem dominar 0 mundo todo,
eles querem explorar todo 0 mundo, e por isso os
povos devem lutar contra eles.
as imperialistas compram africanos traidores. Por

isso nos devemos rambern lutar contra os criados do
imperialismo.
As grandes companhias dos imperialistas - os mo

nopolios - e que sao as donas das companhias que
exploram Angola. Por exemplo, a Diamang (que
explora os diamantes de Angola) pertence ao mono
polio americano e ingles De Beers. A Companhia
Mineira do Lobito (que explora 0 ferro de Angola)
pertence ao monopolio alemao Krupp. A Companhia
do Caminho de Ferro de Benguela pertence a um
monopolio americano e Ingles, a Tanganyka Conces
sions. A Petrangol (que explora 0 petroleo de Angola)
pertence ao monopolio ingles e belga Petrojina e assim
sucessivamente.
Tambem quase todas as grandes companhias em

Portugal nao pertencem aos portugueses, mas sim a
monopolies americanos, ingleses, alemaes, etc. Por
isso e que os imperialistas sao amigos de Salazar; por

IMPERIALISMO

VI
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1) Diga 0 que siio monopolios ?
2) A quem perteneem as companhias de Angola?
3) Porque e que os imperiaiistas ajudam Salazar na

guerra de Angola, da Guine-Bissau e de Mocam
bique?

4) Quem e a eausador das guerras?
5) Quem e 0 eausador da guerra em Angola?
6) Os povos gostam. da guerra? Porque e que eles

lutam ?
7) Os povos podem veneer a imperialism a ? Por

que?

Perguntas:

isso e que os imperialistas ajudam 0 colonialismo
portugues a fazer a guerra em Angola, na Guine
-Bissau e em Mocambique.
Os imperialistas e que causam. as guerras. As guer

ras imperialistas tern por fim manter a exploracao
sobre urn ou varios povos. Os povos de todo 0 mundo
sao obrigados a pegar em armas parque os imperia
listas nao querem dar a independencia total.
Sao os imperialistas americanos que sao os culpados

da guerra no Vietname. Sao os colonialistas portugue
ses que sao os culpados da guerra em Angola, na
Guine e em Mocambique.

Sao os imperialistas americanos e belgas que sao os
culpados da morte do her6i Patrice Lumumba e da
guerra do Congo.
Mas as povos do Vietname, de Angola, da Guine,

de Mocambique e do Congo venceriio. Ao fim e ao
cabo os povos sao mais fortes do que os imperialistas
porque tern a razao do seu lado.
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A formacao de nacoes em Africa fez com que os
africanos comecassem a lutar unidos pela libertacao
dos seus paises. Principalmente depois da segunda
guerra mundial apareceram em Africa os partidos
nacionalistas que lutavam pela independencia de todo
o pafs.

Tambem na Asia e na America Latina os povos
exigiam a independencia. as imperialistas nfio queriam
dar a independencia. Entao muitos povos pegaram em
armas e comecaram com a luta armada.
A Revolucao na China (1922-1949) terminou com

uma grande vitoria do povo chines; a Revolucao no
Vietname (1945-1954) terminou com a independencia
total do Vietname do Norte; a guerra da Coreia
(1950-1953) terminou com a vitoria do povo coreano:
a Revolucao Cubana terminou em 1959 com a derrota
do imperialismo americana.

Tambem em Africa os povos pegaram em armas
ou levantaram-se em massa; em 1945 ha urn levan
tamento popular em Constantine e noutras cidades da
Argelia; em 1947 ha urn levantamento popular em
Madagascar. Estes dois 1evantamentos foram afoga
dos em sangue, mas a guerra da Argelia terminau
em 1962 com a vitoria do povo argelino sobre 0 colo
nialismo frances.
Entao os colonialistas jicaram cheios de medo das

lutas dos povos. Por isso na maior parte dos pafses
africanos os imperialistas comecaram a [azer manobras
para enganar os povos.

NEOCOLONIALISMO

VII
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o Congo-Kinshasa nao e urn pais verdadeiramente
independente; e urn pais neocolonizado.

Tambem em Angola, os criados dos imperialistas
americanos, querem fazer neocolonialismo; eles querem
que os colonialistas portugueses saiam de Angola para
meter hi os imperialistas americanos. 0 povo de
Angola deve saber quem sao esses agentes e nao per
mitir que Angola caia nas garras do neocolonialismo.

Neocolonialismo - E 0 colonialismo com formas
novas. Os paises neocolonizados sao indepen
dentes, mas continuam a ser explorados pelos
imperialistas e 0 povo continua a sofrer. Isto
nao e uma independencia verdadeira.

Os imperialistas compraram airicanos traidores que
comecaram a dizer que os partidos nacionalistas nao
tinham razao, pois que afinal os imperialistas nao
eram maus. Depois os imperialistas deram a indepen
dencia a esses paises e puseram os airicanos traidores
no governo.
Mas estes africanos traidores nao governam nada;

quem continua a governar sao os imperialistas. Tam
bern as riquezas do pais niio [icam com os airicanos;
elas continuam nas miios dos imperialistas. Os povos
africanos continuam a ser explorados e desprezados.
Esta independencia e uma [alsa independencia, nao
e uma independencia verdadeira.

Assim 0 colonialismo continua a existir. Simples
mente muda de forma; por isso se chama novo colo
nialismo ou neocolonialismo.
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1) Quando e que apareceram os partidos naciona
listas em Africa?

2) 0 que e que os povos da Asia, da Africa e da
America Latina [izeram quando viram que os
imperialistas lhes ndo queriam dar a indepen
dencia ?

3) Em que paises houve revoludies ? Quando?
4) Os colonialistas [icaram contentes com as Revo-

lucdes ?
5) 0 que e que eles [izeram ?
6) 0 que e 0 neocolonialismo ?
7) Diga quais sao os paises africanos que tem uma

[alsa independencia ?
8) E preciso lutar contra 0 neocolonialismo ? Por

que?

Perguntas:

E preciso lutar contra 0 neocolonialismo. E pre
ciso que' 0 povo lute unido e saiba ver as manobras
de divisdo dos imperialistas e dos seus lacaios.
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