


Todos os direitos desta edição reservados a Pontes Editores Ltda.
Proibida a reprodução total ou parcial em qualquer mídia 

sem a autorização escrita da Editora.
Os infratores estão sujeitos às penas da lei.

A Editora não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta publicação.

Índices para catálogo sistemático:
1. Ciências Sociais: Antropologia. 301

2. Luanda - Angola. 916.73
3. Bahia. 918.14 2

S232l    Santana, Marise de; Ferreira, Edson Dias; Nascimento, Washington.
               Luanda & Bahia: identidades e etnicidades em contextos contemporâneos / Marise de
               Santana, Edson Dias Ferreira e Washington Nascimento.– 1. ed.– Campinas, SP : Pontes
               Editores, 2020.
               184 p.; fotografias.

               Inclui bibliografia.
               ISBN: 978-65-5637-050-7

               1. Angola. 2. Bahia. 3. Luanda. 4. Relações Étnicas. I. Título. II. Assunto. III. Autores. 
 

 Bibliotecário Pedro Anizio Gomes CRB-8/8846

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo - SP)





Copyright © 2020 - Dos Autores representantes dos colabradores
Coordenação Editorial: Pontes Editores
Editoração: Eckel Wayne
Imagem da capa: Edson Dias Ferreira
Revisão: Cibele Ferreira

Conselho editorial:

Angela B. Kleiman 
(Unicamp – Campinas)

Clarissa Menezes Jordão  
(UFPR – Curitiba)

Edleise Mendes 
(UFBA – Salvador)

Eliana Merlin Deganutti de Barros
(UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná)

Eni Puccinelli Orlandi 
(Unicamp – Campinas)

Glaís Sales Cordeiro
(Université de Genève - Suisse)

José Carlos Paes de Almeida Filho 
(UnB – Brasília)

Maria Luisa Ortiz Alvarez 
(UnB – Brasília)

Rogério Tilio
(UFRJ – Rio de Janeiro)

Suzete Silva 
(UEL – Londrina)

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 
(UFMG – Belo Horizonte)

PONTES EDITORES
Rua Francisco Otaviano, 789 - Jd. Chapadão
Campinas - SP - 13070-056
Fone 19 3252.6011
ponteseditores@ponteseditores.com.br
www.ponteseditores.com.br

2020 - Impresso no Brasil



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .................................................................................................... 7
Marise de Santana / Edson Dias Ferreira / Washington Nascimento

RELAÇÕES ÉTNICAS E RELAÇÕES RACIAIS: DIFERENÇAS E 
APROXIMAÇÕES .................................................................................................... 11
Josildeth Gomes Consorte

DESAFIOS DE PESQUISAR OS “OUTROS” EM CONTEXTOS  COLONIAIS 
AFRICANOS ............................................................................................................. 17
Matheus Serva Pereira
Washington Nascimento

OS NOVOS ASSIMILADOS EM UMA LUANDA SEGREGADA (1940 – 1960) ..... 37
Washington Nascimento

LUANDA, IDENTIDADES E A BUSCA PELO SUJEITO NACIONAL EM 
LUANDINO VIEIRA ................................................................................................ 85
Washington Nascimento

ETNICIDADES E LUTAS RELIGIOSAS ENTRE CRENTES, CATÓLICOS E 
“MACUMBEIROS” NO RECÔNCAVO BAIANO ................................................. 105
Marise de Santana

IMAGENS DA CIDADE: FÉ E FESTA NOS JANEIROS DA CIDADE 
DA BAHIA ................................................................................................................ 155
Edson Dias Ferreira 

SOBRE OS AUTORES ............................................................................................. 183





7

luanda & bahia:
identidades e etniCidades em Contextos Contemporâneos

APRESENTAÇÃO

Este livro é fruto das parcerias estabelecidas entre professores do 
programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneida-
des da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com o grupo de 
pesquisa Áfricas (UERJ – UFRJ). Ele reúne alguns dos trabalhos destes 
pesquisadores em torno de temas ligados a identidades e etnicidades em 
Luanda e na Bahia (Salvador e Recôncavo). Além de um debate teórico-
metodológico sobre os papéis da antropologia e história nas diferentes 
criações e representações sobre africanos e afro-brasileiros. 

O primeiro capítulo trata das relações entre Antropologia e História, 
em uma parceria de Washington Nascimento e Matheus Serva Pereira. 
Os autores analisam os processos discursivos criados pelos europeus e 
suas ciências (notadamente a Antropologia) para a descrição, análise e 
controle dos “outros” inventariados nos encontros coloniais e a necessi-
dade de construir epistemologias descolonizadas.

Em “Os novos assimilados em uma Luanda segregada (1940 – 
1960)” Washington Nascimento, busca entender as trajetórias de angola-
nos do interior que utilizaram-se das reduzidas possibilidades de ascensão 
social criadas pelo estado português e seu estatuto do Indigenato (1926) 
para constituir-se enquanto uma elite letrada, negra, “nova assimilada” 
e de origem rural dentro da capital da colônia, Luanda. 

No capítulo seguinte, este mesmo autor, faz um debate sobre as 
representações literárias da capital de Angola na primeira metade do 
século XX, a partir da análise de algumas das obras de Luandino Vieira. 
Interessa a ele perceber as alteridades produzidas no encontro colonial e 
as tentativas de criação de uma identidade nacional a partir de Luanda. 



8

luanda & bahia:
identidades e etniCidades em Contextos Contemporâneos

Os dois últimos capítulos do livro se dedicam a analisar as relações 
entre identidades e etnicidades em Recôncavo Baiano e em Salvador. 
Marise de Santana em “Etnicidades e lutas religiosas entre crentes, cató-
licos e ‘macumbeiros’ no Recôncavo baiano”, discute sobre as diferentes 
dimensões dos conflitos étnicos (e religiosos) no recôncavo baiano, mais 
propriamente em Candeias e São Francisco do Conde. A autora analisa 
a presença africana e negra nesta região para depois debater as relações 
de trânsitos e distâncias entre protestantes, católicos e candomblecistas.

Apesar de não ser intencional, o capítulo de Edson Dias Ferreira 
acaba por fechar algumas das questões presentes nos diferentes capítu-
los do livro, a saber, a questão das representações e da construção de 
identidades. De maneira específica Ferreira analisa de que formas a ex-
posição de fotografias “Fé e Festa nos Janeiros da Cidade da Bahia: São 
Salvador” realizada por ele na Bahia e em São Paulo entre 2002 e 2003 
impactou nos olhares sobre a cidade de Salvador e nos pertencimentos 
dos frequentadores da mostra fotográfica. 

Por fim, o início. As “Palavras Iniciais” do livro foram dadas por 
Josildeth Gomes Consorte professora da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Josi como é carinhosamente chamada foi fundamental para a 
formação de três dos autores do livro de quem foi orientadora em diferentes 
estágios: mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela é baiana, de Salvador, 
e nasceu em 21 de junho de 1930. Em 1947 recebeu seu primeiro diploma 
como professora primária pelo Instituto Normal da Bahia, ingressando dois 
anos depois no curso de Geografia e História da Universidade da Bahia 
(hoje UFBA), onde concluiu seu bacharelado no ano de 1951. 

Ainda na graduação, fez parte, a convite de Thales de Azevedo, 
do “Projeto Columbia University/ Estado da Bahia”, partindo em 1950, 
como auxiliar do pesquisador americano Marvin Harris, para um trabalho 
de campo na comunidade de Rio de Contas, Chapada Diamantina da 
Bahia. Este projeto seria integrado a diversas ações desenvolvidas pela 
UNESCO em torno das relações raciais no contexto do pós-segunda 
guerra mundial em alguns países, como o Brasil. Entre 1952 e 1953 
fez estudos complementares em Antropologia e Sociologia na Escola 
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de Sociologia e Política de São Paulo, partido posteriormente para os 
Estados Unidos onde entre os anos de 1953 e 1955 fez seus estudos na 
Columbia University. 

Retornando ao Brasil, foi a primeira pesquisadora contratada pelo 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), criado e dirigido 
por Anísio Teixeira (Rio de Janeiro, 1955) e sócia fundadora da Associa-
ção Brasileira de Antropologia (ABA) desde 1955. Licenciou-se em Ge-
ografia e História em 1957 e ingressou como professora de Antropologia 
na PUC/SP em 1966. Nesta Universidade viria a defender seu doutorado 
em Ciências Humanas na área de Antropologia em 1973, sendo professora 
titular da mesma universidade desde 1994 e Doutora Honoris Causa pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 2008. 

Durante todo este tempo foi uma das percursoras no Brasil dos 
debates em torno das identidades étnicas, sincretismo e religiosidade 
popular. Seu conceito de “dupla pertença” foi apropriado e usado por 
seus orientandos e pesquisadores de diferentes partes do mundo. 

Todos que foram seus alunos sabem da dedicação com que Josi 
sempre teve em suas aulas. Conceitos são esmiuçados com profundidade, 
as sugestões de leituras vão dos clássicos aos textos mais contemporâneos 
e mesmo com seus 90 anos de vida segue ativa e interessada em pensar 
as questões que nos cercam. 

As palavras iniciais deste livro são os apontamentos de suas aulas, em 
torno dos conceitos de raça, etnia e cultura apresentados durante o evento 
da Semana da Pertença na UESB. A forma estática com que a escrita se 
apresenta, não dá conta de como todos nós, que fomos seus alunos, beberam 
do saber desta que pode ser considerada, senão a mais importante, mas com 
certeza a mais inspiradora das antropólogas brasileiras. 

A ela dedicamos este livro. 

Marise de Santana
Edson Dias Ferreira

Washington Nascimento
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RELAÇÕES ÉTNICAS E RELAÇÕES RACIAIS: 
DIFERENÇAS E APROXIMAÇÕES1

Josildeth Gomes Consorte
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Palavras iniciais

O tema de que me ocuparei, “relações étnicas e relações raciais: 
diferenças e aproximações” é muito caro à Antropologia na medida em 
que estas relações se inserem no âmago da sua preocupação central – a 
diversidade humana – característica iniludível da nossa espécie. Come-
çarei por defini-las, ainda que sumariamente. 

As relações raciais são frutos da nossa diversidade física (estatura, 
cor da pele, cor e qualidade do cabelo, forma do nariz, forma e cor dos 
olhos, espessura dos lábios) incidindo sobre nossa aparência. Quando 
falamos de raças estamos pensando basicamente na aparência das pes-
soas a quem estamos nos referindo. Quando falamos de relações étnicas, 
não. As relações étnicas são construídas a partir da inclusão de outros 
parâmetros, todavia, não menos significativos. Por que não menos sig-
nificativos? Porque o impacto das relações étnicas é praticamente tão 
grande quando o impacto das relações raciais na vida dos grupos. Um 
grupo étnico resulta da conjunção de um grupo de pessoas ocupantes de 
um território, falantes de uma mesma língua, empenhadas no processo 
de produção das suas existências.
1 Este texto foi apresentado pela professora Josildeth Gomes Consorte (PUC - SP) na mesa de 

encerramento “Relações étnicas e raciais: diferenças e aproximações” da XV Semana de Edu-
cação da Pertença Afro-Brasileira realizada pelo ODEERE – Órgão de Educação e Relações 
Étnicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, entre os dias 16 
a 20 de novembro de 2019.
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Portanto, grupo, território e língua são os elementos indispensáveis 
para que se possa falar de um grupo étnico. Quando falamos de grupo 
étnico estamos falando de um povo e da sua cultura, ou seja, de um 
outro tipo de diversidade, uma diversidade cultural. Raça e cultura apa-
recem sempre associadas. Não obstante, como nos ensinou Franz Boas, 
aquele notável antropólogo americano de origem alemã, professor da 
Universidade de Columbia, não existe ligação necessária entre raça e 
cultura, a raça não determina a cultura, nem a cultura determina a raça. 
Ou seja, não existe determinismo cultural ou racial, uma constatação 
preciosa para nossa Antropologia. Os grupos étnicos estão presentes na 
formação de todas as nações. Quando nós olhamos para um mapa do 
mundo e vemos aquelas manchas coloridas correspondentes às diversas 
nações, aos países que existem sobre a terra, todos eles são formados 
por grupos étnicos, em maior ou menor número. Algumas nações foram 
formadas de um pequeno número de grupos étnicos, outras de um grande 
número. Quanto maior o número de grupos étnicos, também chamados 
de comunidades étnicas presentes numa nação, tanto maior a diversidade 
humana de que ela se constitui. As relações entre os grupos étnicos nem 
sempre são as mais cordiais, basta abrir um jornal para ver os conflitos 
que rolam pelo mundo.

As migrações, um fenômeno tão comum em nossa época, são fre-
quentemente resultantes desses conflitos, exatamente porque “o outro”, o 
diverso de “nós”, de alguma forma sempre representa uma ameaça. Nós 
temos, enquanto humanos, uma dificuldade enorme de conviver com a 
alteridade. Isso nos coloca diante de uma situação extremamente difícil, 
dado que a diversidade é uma constante entre nós, tanto no plano cultural 
quanto no plano biológico.

Falando dos grupos étnicos e das relações étnicas entre nós somos 
um povo em formação, a partir de vários grupos étnicos: os grupos indí-
genas que se encontravam aqui, em grande parte dizimados, mas ainda 
presentes, sobretudo na Amazônia e no Centro Oeste; os grupos forma-
dos pelos africanos trazidos pelo comércio escravo; os colonizadores 
europeus (portugueses e outras nacionalidades, visto que tivemos várias 
tentativas de ocupação do nosso território por outros grupos). Tivemos os 
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holandeses, por vinte e cinco anos, na região de Pernambuco e também 
os franceses no Maranhão. Além disso, tivemos no século XIX uma 
política de imigração europeia, mas também de orientais, japoneses em 
sua maioria. A nossa diversidade é verdadeiramente grande e cada região, 
a depender dos contingentes humanos que recebeu, vai ter uma feição 
característica diferente da outra. O Brasil é mais branco no Sul do que no 
Nordeste, é mais indígena na Amazônia e é mais negro na Bahia, no Rio 
de Janeiro, em Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão e seus vizinhos.

No caso dos povos africanos, já que estamos falando na pertença 
afro, é importante ressaltar que o comércio de escravos durou centenas 
de anos introduzindo inúmeros grupos étnicos ao longo desse tempo por 
todo território. Com eles também chegaram diferentes formas de ser, de 
sentir, de acreditar, de produzir a sobrevivência. Mão de obra de escra-
vos expropriados da sua condição de pessoas, de seus modos de ser e 
sentir, não obstante esta condição, de alguma forma também se fizeram 
presentes em nossa formação. Nós somos, assim, um país formado por 
um grande contingente africano, muito embora apesar dessa presença, 
sejamos um país racista e preconceituoso, sobretudo em relação aos 
negros e afrodescendentes. A tomada de consciência da realidade desta 
pertença é fundamental para que os negros, sobretudo os jovens, possam 
no futuro deixar de ser a parcela mais sofrida da nossa população.

Neste particular, o trabalho realizado pelo Órgão de Educação e 
Relações Étnicas – ODEERE, que Marise de Santana vem desenvolvendo 
ao longo desses anos, é da maior importância, porque a preocupação com 
a pertença afro-brasileira vai necessariamente levar em consideração os 
vários ângulos dessa pertença e refletir sobre os diferentes modos de 
enfrentar essa realidade, dos quais a educação é, sem dúvida, o mais 
importante.

Raça e cultura

As relações entre raça e cultura marcam, fundamentalmente, o início 
da reflexão que vai dar origem à Antropologia. A diversidade humana 
é toda ela construída a partir da combinação das características raciais e 
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culturais dos povos que hoje, como no passado vêm habitando o planeta. 
De que natureza são elas? Em que medida as explicam?

O culturalismo foi a abordagem que no âmbito da Antropologia se 
ocupou destas questões. Desde sempre, as relações entre o biológico e o 
cultural estiveram na mira dos antropólogos. E na medida em que a pro-
dução da cultura se impôs como a característica decisiva dos humanos, a 
compreensão da sua relação com o biológico também se tornou essencial 
à compreensão da diversidade cultural. Não apenas toda a construção do 
conhecimento antropológico se deu a partir desta preocupação, como, 
neste processo apontar qual a dimensão é proveniente na explicação da 
diversidade humana se tornou o desafio fundamental. O pressuposto da 
existência da relação entre raça e cultura, não podia ser colocada em 
dúvida, teríamos sempre que procurá-la, mas certamente não era uma 
relação necessária. A afirmação de Boas neste sentido foi sem dúvida 
um divisor de águas para os rumos da Antropologia. 

Relações Étnicas e Relações Raciais

A diversidade humana, temática de origem e por isto mesmo crucial 
da Antropologia, tem sido objeto de inúmeras abordagens ao longo da 
história da nossa disciplina. Quer se trate da diversidade física ou bioló-
gica, quer se trate de costumes ou modos de ser ou existir, o interesse em 
compreender suas origens, suas relações e suas razões de ser tem motivado 
antropólogos das mais diversas orientações teóricas. Raça e etnia têm sido 
assim, conceitos dos mais significativos para expressar a natureza das 
relações entre os grupos humanos. De natureza eminentemente biológica, 
o termo raça, tomando como referência a combinação de traços físicos 
(cor da pele, qualidade do cabelo, forma dos olhos, do nariz, dos lábios, 
estatura) tem sido responsável pela classificação de grupos humanos 
situados em diferentes áreas do planeta. Raça supõe origem biológica, 
descendência. Etnia, por sua vez, sem excluir os traços físicos, parte do 
conjunto de elementos essenciais à formação de um agregado humano, 
uma unidade constituída de povo, língua e território, unidos na produção 
de um modo de existir - uma cultura. 
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Apesar de sua diversidade, raças não são humanidades diferentes. 
Todavia, não há relação necessária entre raça e cultura. O biológico não 
determina o cultural. As diferenças físicas resultam de respostas adap-
tativas a diferentes ambientes geográficos que por sua vez resultam em 
diferentes respostas culturais que não são necessariamente as mesmas. Os 
de pele escura, os negros, não falam línguas diferentes por exigências do 
meio geográfico em que vivem. Isso vale para todos, os de pele branca, 
amarela ou de qualquer cor.
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DESAFIOS DE PESQUISAR OS “OUTROS” EM 
CONTEXTOS  COLONIAIS AFRICANOS

Matheus Serva Pereira
Washington Nascimento

Usar a História e, principalmente, a Antropologia para refletir sobre 
povos endógenos africanos traz sempre um grande risco. O histórico 
dessas disciplinas, quiçá de todas as ciências sociais que emergiram en-
quanto ferramentas acadêmicas de interpretação e (in)gerência no mundo 
a partir do século XIX, carregam consigo um passado marcado por sua 
operacionalização em projetos imperiais colonizadores, inventando et-
nias e criando “outros”. Os diálogos que estabeleceram com as matrizes 
dos conhecimentos existentes no continente africano, de maneira geral, 
renegaram aos saberes locais uma posição hierarquicamente inferior 
em comparação à pretensa neutralidade do conhecimento científico de 
origem europeia. Trata-se de um saber-intervenção que cumpria um 
objetivo estratégico no processo de dominação colonial: conhecer para 
melhor dominar. 

A par destas ponderações, o objetivo deste capítulo é o de fazer uma 
análise sobre etnicidade e as políticas colôniais portuguesas na África, 
sobretudo em seus usos (e abusos) da Antropologia e da História para 
nomear, classificar e controlar àqueles “Outros” que se encontravam 
sobre o guarda-chuva normatizador racializante da ação colonial.
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Colonialismo português e a construção dos “Outros”

Num sentido amplo, as políticas ultramarinas interventoras euro-
peias que tomaram forma ao longo do século XIX e XX, de diferentes 
maneiras, concentraram-se em manter as ordens estabelecidas pela 
dominação colonial por meio de releituras das supostas estruturas 
étnicas locais, muitas vezes apoiando-se naqueles considerados como 
produtores da melhor antropologia da época (COOPER, 2005). Para o 
caso português, variadas pesquisas vêm abordando como que, apesar 
das dificuldades encontradas para o seu desenvolvimento enquanto 
ciência acadêmica, a antropologia produzida no âmbito institucional, 
sobretudo a partir da cidade do Porto, esforçou-se em coadunar suas 
pesquisas com as vanguardas das propostas colonizadoras portuguesas 
em suas paragens africanas (ROQUE, 2006; PEREIRA, 2005). Em 
regiões como as de Luanda, ou ao sul do rio Save em Moçambique, 
a construção de ferramentas capazes de explicar a diversidade popu-
lacional existente dentro do território começou a ser edificada antes 
mesmo da efetivação do controle português na região. Conhecer cien-
tificamente os “Outros” que se intentava dominar era uma forma de 
legitimar o direito de posse portuguesa sobre os territórios em disputas 
com outras potências imperiais. Os variados registros que podem ser 
identificados como possuidores de preocupações caracteristicamente 
etnográficas/antropológicas, de finais do século XIX até meados da 
primeira metade do século XX, tendem a misturar uma diversidade de 
denominações, empregando de maneira variada e misturada formas 
de autonominação das populações locais com formas aportuguesadas/
europeias de chamar esse “Outro”1. 

Em linhas gerais, as populações das importantes capitais coloniais 
portuguesas de Luanda, Angola, e de Maputo (chamada de Lourenço 
Marques durante o período colonial), Moçambique, no início do século 

1 Como exemplo desse processo ver: CUNHA, Joaquim D’Almeida da. Estudos acerca dos usos 
e costumes dos Banianes, bathiás, parses, mouros, gentios e indígenas. Para cumprimento do 
que dispões o artigo 8º, § 1º do decreto de 18 de novembro de 1869. Moçambique: Imprensa 
Nacional, 1885. Ou CABRAL, António Augusto Pereira. Raças, usos e costumes dos indígenas 
da Província de Moçambique. Lourenço Marques: Imprensa Nacional, 1925.
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XX, era composta por uma vasta gama de grupos cujas fronteiras são 
pouco evidentes, mas que compartilham um universo de intercomuni-
cação linguístico e institucional. A aglutinação da diversidade dentro de 
uma designação unificadora como membros de um grupo maior chamado 
de Tonga/Tsonga, para o caso de Maputo, sobretudo a partir das pesqui-
sas pioneiras do missionário e etnógrafo suíço Henri Alexandre Junod, 
desenvolvidas no último quartel do século XIX, tem sido questionada 
como capaz de designar objetivamente essas populações.2

De maneira semelhante, têm sido questionadas as terminologias 
dos povos que habitavam Luanda. Classificados pelos portugueses como 
ambundos, um termo kikongo que significava “negro”, “escravo” e/ou 
“selvagem”, a junção ambundo-quimbundo, feita também pelos portu-
gueses, ainda muito usual na historiografia brasileira sobre o tema, signi-
ficaria, desta forma, “negros/escravo/selvagem que falam quimbundo”.3 
Uma antropologia de origem portuguesa preocupada em criar etnias e 
delimitar em categorias excludentes essas populações habitantes do ter-
ritório atual de Angola também traz imprecisões, como o uso do termo 
Nganguela (ou ganguela), que em umbundo significaria algo como “não 
pessoas” ou ainda “outros povos” e que, mesmo assim, continua sendo 
uma denominação utilizada largamente nos dias atuais para indicar as 

2 Apesar de certo ostracismo imposto a obra de Junod com o passar dos anos, seu livro basilar 
publicado numa versão preliminar em 1898 e integralmente em 1913, Usos e costumes dos 
Bantus, assim como os debates travados pelo autor com Radcliffe-Brown sobre parentesco e 
evolução social, podem ser considerados como clássicos fundadores da antropologia moderna. 
A respeito da obra de Henri Junod e sua contribuição dentro do campo da antropologia, ver 
Paulo Gajanigo (2006).

3 Em grande parte esta definição, presente em documentos desde o século XVI, foi reiterada e 
amplamente divulgada pelo etnólogo José Redinha, que com sua extensa produção sobre os 
grupos étnicos angolanos, serve até hoje como a principal referência para denominar de maneira 
equivocada os povos desta região. Estas informações se baseiam em Ruy Carvalho (2008). A 
obra de maior ressonância é a de José Redinha (1975). Preferimos seguir as sugestões dadas por 
Virgílio Coelho (2010) e mesmo Maria da Conceição Neto (2000) que utilizam em seus textos 
sempre a expressão “falantes de kimbundu”. CARVALHO, Ruy Duarte de Carvalho. Para a 
definição de uma área sócio-cultural Ambundu In: CARVALHO, Ruy Duarte de. A câmara, a 
escrita e a coisa dita... . Lisboa: Cotovia. 2008, REDINHA, José. Sincretismos Religiosos dos 
Povos de Angola. Luanda: Instituto de Investigação Científica de Angola. 1975. COELHO, 
Virgílio. Os Túmúndòngò, os “gênios” da natureza e o Kilámba. Estudos sobre a sociedade 
e a cultura quimbundo. Luanda, Kilombelombe. 2010 e NETO, Maria da Conceição. Angola 
no Século XX (até 1974). In: ALEXANDRE, Valentim. O Império Africano (séculos XIX e 
XX). Lisboa: Edições Colibri, 2000.
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populações situadas na fronteira leste e nos ramais superiores do rio 
Cubango (WHELLER & PÉLISSIER, 2009; PALANQUE, 1995).

Como explica Patrick Harries, uma parte importante das reações dos 
exploradores europeus e colonialistas ao confrontar-se com um mundo 
bastante distinto daquele que conheciam foi o de reestruturarem essas 
distinções dentro de unidades organizativas capazes de serem compreen-
didas em estruturas de conhecimento europeias (HARRIES, 1988). Em 
contextos africanos, a classificação de detalhes em unidades organizadas 
manejáveis, desenvolvido a partir de um processo amplo do cientificismo 
europeu da racionalização moderna do mundo, influenciou formas de 
divisões ditas como étnicas que muitas vezes não existiam antes do final 
do século XIX (VAIL, 1989). 

Outras pesquisas têm demonstrado como a insistência em classificar 
esses “Outros” dentro de categorias étnicas majoritariamente estan-
ques e que pressupunham uma lógica de autenticidade que os afastava 
de qualquer possibilidade de formas interacionais de construção de 
pertencimento dessas populações perpassou todo o trabalho de Henri 
Alexandre Junod (HARRIES, 2007). Considerado o “pai incontestado 
da antropologia da África Austral” (PINA-CABRAL, 2012, p. 271), as 
pesquisas de Junod pautaram de maneira indelével as visões emprega-
das por administradores coloniais portugueses no trato cotidiano que 
estabeleceram com as populações endógenas do sul moçambicano. Ao 
mesmo tempo, seu exercício etnográfico terminou por influenciar o de-
senvolvimento de um campo de pesquisas de cunho antropológico que 
adotou perspectiva basilar à antropologia física, voltando seus olhares 
para regiões cujo qual ainda não havia sido explorado cientificamente 
pelo etnógrafo/missionário suíço. 

A tendência em negligenciar qualquer possibilidade daqueles “Ou-
tros” de encontrarem-se em trânsitos interacionais constantes e não num 
mundo estanque onde cada indivíduo ou grupo deveria comportar-se 
de acordo com as categorias pelas quais as formas do pensar científico 
vigente na época determinava existir, promoveu um engessamento das in-
terpretações sobre as experiências de encontros e desencontros, ainda que 


