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TERÇA-FEIRA (23/05) 
 

MESA 1 - (09 - 12 H): MÚSICA E CINEMA: INTERINFLUÊNCIAS ENTRE POLÍTICAS E 

CULTURAS (Local: auditório 9031 - 9º Andar, Bloco F) 

Moderador: Francisco Sousa (UERJ) 

 

Navegando pela “Kalunga grande”: músicos diaspóricos e angolanos, identidade e 

transnacionalismo (Brasil e Angola, 1970 – 1980) 

Alexandre Reis (Doutorando/UFF) 

Resumo:  

A partir de uma perspectiva transnacional e atlântica este projeto tem como objetivo principal 

investigar as experiências e trajetórias de músicos e ativistas negros do Brasil que circularam por 

Angola, bem como de seus correspondentes angolanos que transitaram pelas terras brasileiras nas 

décadas de 1970 e 1980. Pretende-se compreender de maneira aprofundada as interações e 

trocas culturais entre estes dois grupos e de que modo estes sujeitos articulavam as ideias 

múltiplas como as do pan-africanismo, da diáspora negra no Atlântico, das identidades e de raça. 

De maneira pouco estudada pela bibliografia especializada no assunto, a pesquisa explorará os 

trânsitos e os diálogos consequentes dos encontros que se deram em eventos realizados no 

período do recorte cronológico como: Projeto Kalunga, Projeto Canto Livre de Angola e Projeto 

Kizombas.  

O Projeto Kalunga consistiu em uma “turnê” de 40 técnicos, produtores e músicos 

brasileiros como Martinho da Vila e D. Ivone Lara a Angola. A caravana de artistas brasileiros foi 

convidada pela União Nacional dos Trabalhadores Angolanos (UNTA) para os festejos do Primeiro 

de Maio e se apresentou nas cidades de Luanda, Benguela e Lobito. 

Navegando no sentindo inverso do Projeto Kalunga ou pelo “Atlântico Negro”, chega ao 

Brasil uma delegação de quase 40 músicos e artistas angolanos, entre os quais Rui Mingas, Felipe 

Mukenga e Carlitos Vieira Dias. O grupo se apresentou no Rio de Janeiro, em São Paulo e em 

Salvador. Este foi o projeto “Canto Livre de Angola”, que, aliás, foi também o nome do Long Play 

lançado no Brasil em 1983 que registra um destes shows na Sala Cecília Meireles no Rio de 
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Janeiro.1 No mesmo sentido – Angola para o Brasil – chega em 1984 o cantor Waldemar de Bastos 

que aqui grava o LP Estamos Juntos! 2 

Já o Kizomba – Encontro Internacional de Artes Negras foram eventos periódicos que 

reuniam músicos angolanos, brasileiros, martinicanos, cabo-verdianos, nigerianos, entre outros, 

no Brasil. A primeira edição foi em 1984 e se dividiu entre o pavilhão de São Cristóvão e Praça da 

Apoteose e além de apresentações musicais, contava com exposição e venda de artesanatos e 

comidas dos respectivos países. Tal evento também contemplou mesas e debates acadêmicos 

ocorridos na UERJ.  

Nesse sentido, o presente trabalho pretende contribuir buscando lançar luz sobre estes 

eventos onde parte da produção musical angolana foi difundida no Brasil através de seus músicos. 

O enfoque pretende ser dado através de perspectiva transnacional, conjugando os estudos sobre a 

diáspora negra e as pesquisas sobre História da África.  

Parte significativa dos estudos transnacionais enfoca os fenômenos da diáspora negra e 

seus impactos nas margens americanas do Atlântico. A proposta aqui é pensar as duas costas de 

maneira dialética, ressaltando principalmente os processos no lado africano e de que maneira 

seus atores sociais se apropriaram e resignificaram estas práticas culturais – e seus aspectos 

políticos –, entendidas como de “matriz africana”, que chegavam das Américas.  

 

Diálogos Transatlânticos: A trajetória de músicos cubanos na guerra civil de angola (1975-1979) 

Amanda Palomo Alves (Doutora/UFF - UNIOESTE) 

Resumo:  

A pesquisa intitulada “Diálogos Transatlânticos: a trajetória de músicos cubanos na guerra civil de 

Angola (1975-1979)” objetiva lançar novos olhares para a história recente de Angola, ao investigar 

a significativa presença de músicos cubanos naquele país, durante os primeiros anos de guerra 

civil. Nossa abordagem tem início em 1975, ano em que o Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA) proclama, unilateralmente, a independência de Angola. Contudo, aquela data 

marcaria, também, o início de uma guerra civil travada entre os principais movimentos de 

libertação angolanos, a saber: o já mencionado MPLA, FNLA (Frente Nacional de Libertação de 

Angola) e UNITA (União Nacional pela Independência Total de Angola). O conflito se deu no 

período da Guerra Fria e, gradativamente, o MPLA foi estreitando laços com os países do bloco 

socialista e, especialmente, com Cuba. Na época da guerra, a presença de cubanos foi marcante, 

                                                 
1
 “Rio, São Paulo e Bahia – os angolanos chegam pra mostrar a semba e outras bossas”, O Globo (07/01/1983), p.25.  

2
 “Waldemar Bastos e a ponte Brasil-Angola no elepê ‘Estamos Juntos’”, O Globo (29/05/1984), p.27.  
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entretanto, a importante questão a ser investigada por nós refere-se à significativa presença de 

músicos cubanos, especialmente, àqueles aliados à “Nova Trova Cubana” - movimento musical 

emergente no final dos anos 1960, responsável pela renovação da canção popular em Cuba, ao 

combinar inovações estéticas e engajamento político. A análise de algumas fontes já coletadas, 

assim como o estudo da literatura consultada até o momento, nos permite verificar que vários 

músicos, aliados ao movimento supracitado, compuseram e gravaram canções associados aos 

acontecimentos sociais e políticos ocorridos em Angola, durante a segunda metade dos anos 1970. 

Em outras palavras, nossa análise preliminar sinaliza para uma importante reflexão em torno da 

circulação de músicos e das condições de produção e consumo daquelas composições em Angola 

e, em particular, entre os artistas angolanos e cubanos. Ou seja, estamos tratando de dois países 

distantes geograficamente (separados pelo Atlântico), mas, fortemente unidos ideologicamente, 

politicamente e culturalmente. Nesta perspectiva, nossa pesquisa sugere a ideia de pensarmos em 

fluxo, em mobilidade, mas, acima de tudo, aponta para uma reflexão e entendimento daquilo que 

se encontra no trânsito, por onde se movimentam bens culturais, discursos, símbolos e pessoas.   

 

A Construção do “Homem Novo” em Moçambique: O projeto político-cultural e o lugar do 

Instituto Nacional de Cinema (1975-1986) 

Pedro Oliveira Barbosa (Mestrando/PUC-RS) 

Resumo:  

O projeto de construção nacional conhecido como o projeto do “Homem Novo” em Moçambique 

deu-se a partir da descolonização do país em 1975 quando o partido político FRELIMO chegou ao 

poder sob a presidência de Samora Machel. Tal projeto buscava criar uma sociedade socialista 

homogênea e livre do tribalismo e do colonialismo burguês em todas as instâncias, criando uma 

nova sociedade em oposição aos passados tanto tribal quanto colonial. 

 A centralidade de uma política cultural voltada para a promoção desse “Homem Novo” é 

evidente nos textos, decretos e discursos dos dirigentes da FRELIMO nesse período. Sérgio Vieira, 

uma dessas lideranças, afirmou em 1977 que “a difusão, propagação, a promoção e o 

desenvolvimento de nova cultura são as mais importantes dimensões na criação do Homem 

Novo”. O próprio Samora Machel em discursos defendeu a centraldiade da cultura para a 

revolução. 

 Foi sob esse contexto que em 1975, no primeiro ato cultural de tal governo, foi fundado o 

Instituto Nacional de Cinema. A instituição foi produtora e promotora de um cinema de 
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propaganda engajado em promover os valores relacionados a esse “Homem Novo” em obras 

como “O Tempo dos Leopardos” (1985), “Mueda, Memória e Massacre” (1981) e “25” (1977). A 

produção do Instituto foi intensa durante sua primeira década tanto em ficções quanto em 

documentários e cinejornais, e sua decadência deu-se junto a decadência do governo, no final da 

década de 1980. 

 O objetivo dessa pesquisa é compreender qual o papel da cultura na promoção desse 

“Homem Novo”, bem como qual o lugar do Instituto Nacional de Cinema nesse processo. Para 

isso, três objetivos específicos são essenciais: 1) analisar o contexto histórico em que foi 

desenvolvido o projeto do “Homem Novo” como forma de apreender a profundidade do que 

estava sendo proposto e do que estava sendo combatido pela FRELIMO no período pós-

independência; 2) assimilar o contexto político internacional do período analisado, de modo a 

localizar as ações da FRELIMO frente as forças internacionais, uma vez que o contexto e 

desenvolvimento da guerra fria durante os momentos analisados, tanto em um olhar sobre o 

continente africano quanto em um olhar global, são cruciais no desenrolar da política 

moçambicana e em suas concepções a respeito de construção nacional; 3) compreender o uso do 

Instituto Nacional de Cinema como ferramenta de propaganda pelo governo da FRELIMO durante 

o período analisado, buscando identificar traços do projeto de construção do Homem Novo nesse 

processo. 

As fontes analisadas são os documentos oficiais, discursos e entrevistas de lideranças da 

FRELIMO relacionados a política cultural e ao Instituto. Seu enquadramento teórico-metodlógico é 

o campo de análise das nações e dos nacionalismos – tendo em foco o caso moçambicano em 

particular – através tanto de autores clássicos do campo, como Bennedict Anderson, Fernando 

Catroga, Anthony Smiths, quanto de autores que pensam especificamente a construção da nação 

em Moçambique, como Marçal Paredes, Elísio Macamo, Sérgio Chichava e Patrick Chabal. 

 De modo parcial, a pesquisa permite concluir que a política cultural do período analisado 

tinha como principal foco a promoção de uma nova identide nacional, relacionada aos valores do 

chamado “Homem Novo”. É possível concluir também que o Instituto Nacional de Cinema era a 

instituição mais enfatizada entre as lideranças da época, recebendo lugar central em tal política. 
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MESA 2 - (14-17H): INTELECTUAIS, COLONIALIDADE E NACIONALISMOS 

(Local: RAV 92 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderadora: Regiane Mattos (PUC-Rio) 

  

A Irmandade Muçulmana e a manutenção do status quo no Egito nas décadas de 1930 e 1940 

Isabelle Christine Somma de Castro (Doutora/USP) 

Resumo:  

A Irmandade Muçulmana, também conhecida como Sociedade dos Irmãos Muçulmanos (SIM), 

grupo de caráter confessional, tem desempenhado papel atuante no cenário político do Egito 

desde os primeiros anos após a sua fundação. O auge dessa atuação se deu, especialmente, nas 

décadas de 1930 e 1940 quando seu fundador e Guia Geral, Hassan al-Banna comandava o grupo. 

Por meio do escrutínio de documentos secretos produzidos pelo governo britânico, que teve forte 

atuação no país até a Guerra de Suez, buscamos elaborar um panorama que explicasse a expansão 

e o sucesso do grupo islâmico como catalizador da insatisfação popular em um período em que o 

nacionalismo desempenhava o papel de mobilizador das massas no país. As fontes do serviço 

diplomático britânico – Foreign Office – demonstraram que a atuação do grupo foi mais 

heterodoxa e multifacetada neste período inicial do que a bibliografia tradicional sugere. Ao 

mesmo tempo em que aderia ao discurso anti-imperialista em relação aos britânicos, seu 

fundador mantinha rivalidade com os líderes do Wafd, o partido nacionalista. A pesquisa 

demonstrou uma relação de extrema dependência que a organização desenvolveu com o velho 

establishment político local. Al-Banna procurou associar-se a importantes atores, como o rei, 

primeiros-ministros, demais membros de diferentes gabinetes, do Parlamento e da esfera política 

tradicional em geral, em contraposição aos nacionalistas. A cada ascensão de um primeiro-

ministro, a SIM logo buscava estabelecer laços com o novo governo. A moeda utilizada para a 

atração de aliados foi o forte apoio popular e o poder de mobilização da SIM. Os vários gabinetes 

que ascenderam por meio da intervenção do rei Faruq, formados por coalizões de pequenos 

partidos que ainda assim não ultrapassavam a bancada do Wafd, careciam de meios de 

sustentação além do Palácio. Para fazer frente aos ataques da imprensa oposicionista e à pressão 

do popular partido nacionalista, muitos chefes de governo apelaram para o apoio da SIM. Em 

troca, eram oferecidos auxílio financeiro e garantias de que a organização islâmica poderia atuar 
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sem ser incomodada. Em outras palavras, a organização dirigida por Hasan al-Banna não se 

mostrou uma ameaça ao status quo; ao contrário, se utilizou do sistema vigente para colher 

benefícios em prol de fortalecimento próprio. Posicionou-se sempre que possível contra a 

ocupação britânica em solo egípcio –e demais agressões contra comunidades árabes e de fiéis 

muçulmanos em outros territórios. A ingerência europeia era propalada como uma influência 

nefasta nos costumes pessoais e na fé de seus compatriotas. Mas também se mostrava uma 

ameaça aos aliados do grupo e ao próprio sistema político vigente. Ou seja, pode-se interpretar 

que o movimento, no recorte cronológico analisado, combateu a ocupação estrangeira vendo-a 

como um obstáculo para o pleno funcionamento da ordem política existente devido as suas 

interferências diretas e indiretas. O discurso nacionalista da SIM era, portanto, um instrumento 

para manter as coisas como estavam no cenário político, como a frequente interferência do rei na 

formação de gabinetes, o alijamento do Wafd do poder, a permanência de velhos conhecidos do 

círculo do rei e das elites no cargo de chefe de governo. Na verdade, a organização atuou como 

extensão de seus aliados a fim de se favorecer –e vice-versa. Se por um lado a organização 

atendeu as necessidades de seus associados políticos, de outro obteve colaboração essencial para 

se estabelecer como uma força atuante. É, portanto, possível afirmar que as dinâmicas externas à 

organização islâmica desempenharam papel relevante, se não principal, em sua expansão no 

recorte estudado. 

 

O papel da educação escolar no império português (1930 – 1974) 

Isabel de Souza Lima Junqueira Barreto (Doutora/UFF) 

Resumo: 

A educação no império português se manteve inalterada no período de 1930 a 1974. Sua história, 

em Portugal, tem duas fases, a imperial-nacionalista (1930-1950) e o nacionalismo pluricontinental 

e multirracial (1951-1974). A propaganda tinha um papel central. Era voltada para formar os 

quadros burocráticos do império e para conquistar corações e mentes da opinião pública. Nas 

colônias era baseada em três premissas, uma política metropolitana autoritária e centralizada, 

regulamentação da mobilidade social de forma discriminatória e a compartimentação institucional 

e racial das práticas educativas. As escolas só podiam ser construídas se aprovadas pelo 

Governador-Geral, desde que a proposta partisse da Repartição Central dos Serviços de Instrução 

Pública. Estabelecimentos particulares podiam ser construídos somente se um pedido formal fosse 

feito a esta repartição, que por sua vez, encaminharia a solicitação ao governador. Podiam solicitar 
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a construção desses estabelecimentos autarquias locais, instituições de interesse público ou 

entidades particulares. Para que uma construção fosse aprovada, entretanto, era necessária a 

apresentação de um projeto acompanhado de pareceres dos Serviços de Instrução, de Saúde e da 

respectiva autarquia local. Deveriam seguir o mesmo modelo dos estabelecimentos 

metropolitanos. Os estabelecimentos destinados às populações nativas, quando construídas por 

missões religiosas eram de dois tipos, centrais e rurais. A construção de estabelecimentos em 

propriedades privadas na zona rural era facultada ao dono da propriedade. Com isso, em muitas 

fazendas não havia escolas. Nas áreas rurais, havia escolas em vilas nas proximidades de fazendas. 

Os estabelecimentos ofereciam instrução até a quarta série do ensino fundamental. Para 

continuar os estudos era necessário se deslocar para outras localidades. Quando estes 

estabelecimentos estivessem à cargo do Estado o local de construção deveria ser escolhido por 

uma comissão formada pelo chefe da Repartição Provincial de Obras Públicas da área, por 

delegados dos Serviços da Instrução Pública, de saúde, e por um representante do prelado da 

diocese local. Já as escolas profissionais de artes e ofícios para “indígenas” obedeciam a projetos 

próprios. A educação é uma peça chave para o estudo de relações de dominação. A imprensa 

publicada em Angola, colônia na qual se centra o estudo do qual deriva essa reflexão, é uma fonte 

importante para a verificação da discriminação que pautava a elevação de uma minoria dentre as 

populações nativas ao status de assimilados. Os relatos orais citados mostram dois lados das 

memórias construídas sobre o passado colonial, ou insistem na idealização da escola como um 

lugar de igualdade entre os alunos, em uma sociedade rigidamente estratificada, o que estava em 

consonância com a segunda fase da história da educação no império ou mostraram como a 

mesma não era prioridade em áreas onde não havia presença efetiva da burocracia colonial. A 

política educacional do Estado Novo foi eficaz naquilo que se propôs. Há ainda hoje quem 

reproduza o discurso da não existência de racismo, enquanto outros mostram claramente como 

ele estava no cerne das relações sociais. O exemplo da sociedade colonial em Angola é ilustrativo 

do racismo que define as relações entre colonizador e colonizado como demonstra Albert Memi, 

ou seja, sendo um conjunto de condutas da parte do europeu e seus descendentes. Hábitos e 

discursos adquiridos desde a infância, difundido pela educação. O racismo é um dos produtos mais 

sólidos da educação colonial, ele pavimenta o caminho que permite ao colonialista viver e se 

integrar socialmente. A educação colonial fomenta toda uma conduta que pretende justificar e 

manter o colonizado em um lugar de subordinação.  
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O Comparativismo Histórico na Obra de Cheikh Anta Diop 

Jorge Henrique Almeida de Jesus (Mestrando/UERJ) 

Resumo:  

O comparativismo é um método de pesquisa que vem sendo utilizado pelos cientistas sociais 

desde o século XIX. Na sociologia, por exemplo, alguns dos principais estudos comparativos 

couberam à Émile Durkheim, que o aplicava de maneiras variadas conforme se tratasse de 

sociedades de estrutura semelhante ou de sociedades de estrutura diferente. 

Na disciplina histórica, por seu turno, o comparativismo entrou em cena tardiamente. Na 

década de 1920, Henri Pirenne mostrava-se empolgado com o “novo” método e tentava 

convencer seus pares a reconhecer-lhe o potencial científico e utilizá-lo com maior vigor. Mais ou 

menos no mesmo período, outro historiador de renome, Marc Bloch, ecoou as propostas de 

Pirenne no artigo “Por uma história comparada das sociedades europeias”. Aqui, ele revelou a 

mesma intenção historiográfica contra nacionalista. 

Nas perspectivas de Pirenne e Bloch, a disciplina histórica se deixou seduzir pelo clima 

político da época e acabou cegada pelos nacionalismos exacerbados. Como consequência, os 

historiadores se fecharam cada vez mais dentro das fronteiras nacionais, e não produziram senão 

historietas nacionalistas. Era preciso, portanto, alterar esse quadro e redirecionar a história nos 

caminhos da objetividade científica. Era preciso romper com o nacionalismo em matéria de 

historiografia. 

A fim de elucidar as semelhanças e diferenças entre as sociedades europeias, o comparativismo 

histórico foi pouco a pouco sendo utilizado como um antídoto a historiografia positivista e 

nacionalista. Das páginas escritas pelos historiadores comparativos nasceu a imagem de uma nova 

Europa, desta vez dotada de instituições que iam muito além da localidade e regionalidade. Foi 

assim que aos poucos o feudalismo deixou de ser visto como um fenômeno francês e passou a ser 

visto como europeu, uma vez que os estudos comparados entre França, Alemanha e Inglaterra, 

por exemplo, puderam demonstrar a sua extensão continental. 

Dissemos tudo isso para destacar algumas das principais características da história 

comparada da primeira metade do século XX. Enquanto método de pesquisa, ela se define como 

uma abordagem que se interessa pelas semelhanças e diferenças entre os elementos estudados – 

sejam eles dois ou mais países, ou dois fenômenos sociais no interior de um só; duas ou mais 

culturas ou traços específicos existentes em uma delas; entre outras coisas. Além dessa 

característica, e aqui chamamos a atenção do leitor, a história comparada volta-se muito mais 
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para os grandes espaços e os temas gerais (aspectos continentais) do que para os pequenos 

espaços e os temas específicos (aspectos regionais e locais). A história comparada revela ainda um 

discreto interesse pelas unidades culturais, isto é, para os pontos de contato subjacentes a 

diversidade dos povos. 

Enquanto historiador, Cheikh Anta Diop possuía objetivos que logo o levariam de encontro 

à história comparada. Assim como Pirenne e Bloch, Diop sentia a necessidade de romper com os 

limites estreitos das nações africanas e lançar luz sobre as instituições e traços culturais comuns a 

toda a África negra pré-colonial. Comparar os povos africanos entre si, aliás, não era um luxo, e 

sim uma necessidade colocada pela suposta a-historicidade africana. Vejamos por que. 

A questão central na produção historiográfica diopiana era o parentesco cultural entre as 

sociedades africanas, de um lado, e o Egito faraônico, do outro. Acerca da historicidade egípcia 

não pesavam dúvidas, porém o mesmo não era válido em relação ao resto do continente africano. 

Desse modo, ao comparar os povos negro-africanos aos antigos egípcios, Diop buscava 

desenvolver um argumento de peso em defesa da historicidade dos primeiros. 

O mesmo objetivo foi perseguido por Diop no que diz respeito às línguas africanas. 

Chamadas pejorativamente de dialetos, as línguas africanas eram consideradas inferiores às 

europeias e asiáticas. Segundo os linguistas do século XIX e da primeira metade do XX, os 

“dialetos” africanos não eram capazes de exprimir as ideias abstratas, os sentimentos refinados e 

a complexidade do pensamento técnico-científico. 

A fim de descontruir essa ideia, Diop utilizou como estratégia a comparação sistemática 

das línguas africanas. Comparou especialmente as línguas oeste-atlânticas (como o wolof, falado 

atualmente no Senegal) com o egípcio antigo e o copta (falados no Egito). Ao evidenciar as 

semelhanças entre as línguas africanas com uma língua clássica, ele pôde refutar de uma vez por 

todas o status de dialeto que pesava sobre as primeiras. Em uma frase, podemos dizer que o 

comparativismo permitiu a Diop reabilitar a história e as línguas africanas. 

 

A encruzilhada de Amílcar Cabral: Estado Novo e anticolonialismo na segunda metade do século 

XX 

Gustavo de Andrade Durão (Doutor/UFRJ - UFRRJ) 

Resumo:  

O presente trabalho busca investigar as relações político-culturais entre a contestação ao 

colonialismo português nos territórios ultramarinos e a instituição do Regime de Exceção de 
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Salazar, em Portugal. Compreendendo o estiolamento do Estado Novo português acredita-se ser 

possível encontrar nos escritos de Amílcar Cabral vestígios de uma identidade nacional em 

decorrência da qual foi possível se pensar a abertura política em relação às colônias lusitanas no 

continente africano. Mesmo os países que se organizaram pela emancipação dos seus territórios 

como Cabo Verde e Guiné-Bissau podem ter contribuído para essa formação crítica em um 

processo repleto de ambiguidades e que questionando a missão civilizadora de Portugal. Desse 

modo serão comparadas as atividades culturais como forma de contestação ao Estado Novo 

impactadas nas discussões sobre o colonialismo no plano internacional, partindo do preceito de 

que as contestações anticoloniais emergentes tiveram nos arquipélagos uma representatividade 

consecutiva entre metrópole e as colônias em seus anseios de libertação. Para isso, o papel de 

Amílcar Cabral enquanto idealizador da revolução africana, pode ser visto como um reflexo e ao 

mesmo tempo uma consequência da perda da força do poderio lusitano. As rejeições às formas 

autoritárias estiveram presentes tanto dentro do Estado português quanto nas suas possessões de 

além-mar.  

Uma breve contextualização ilustra que em meados da década de 1970 Amílcar Cabral liderava a 

independência da Guiné Bissau e de Cabo Verde enfrentando ideológica e politicamente o 

colonizador português. Alguns críticos caracterizam uma relativa ingenuidade de Cabral em 

relação às especificidades dos dois países, mas há consenso em que sem ele talvez o processo de 

independência demoraria longos anos (CARDOSO, 1993, p.24). Em setembro de 1973 a Guiné-

Bissau conquistara sua independência, mesmo ano da morte de Cabral, que infelizmente não 

chegou a ver o seu Cabo Verde independente. Apesar das medidas pós-coloniais terem buscado 

salvaguardar o domínio português, o legado de Amílcar Cabral permanecia. Liberdade e luta eram 

os conceitos que se desenvolveriam levando outros países que, através da “influência cabralina”, 

deflagrariam outros processos de independência no continente africano (LOPES, 2013, p. 12-13). 

Nesse sentido, investiga-se a existência de uma “geração cabralina” que adotou esse nome em 

homenagem a luta desse intelectual e de seus companheiros. As contribuições de Amílcar Cabral 

são fundamentais para se chegar a vários conceitos, como por exemplo, o de pan-africanismo, já 

citado anteriormente.  Ele foi assassinado em Conacry, em 20 de janeiro de 1973, traído por seus 

próprios companheiros de luta os quais agiam ainda em fidelidade ao regime colonial português e 

em traição aos valores nacionais dos seus compatriotas (LOPES, 2013, p. 5-7). Essa espécie de 

negligência em relação ao território foi um fator complicador visto que os nativos não tinham uma 

percepção valorativa das especificidades étnicas associando os valores culturais ao legado lusitano 
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deixado nas épocas de convivência entre administradores portugueses e os cabo-verdianos.  

A crítica cabralina pode ter influenciado significativamente o fim da ideologia civilizadora 

portuguesa na suas origens, ou mesmo em um projeto de nação portuguesa que não encontrou 

repercussão em Cabo Verde e, tampouco, na Guiné. Essas formas de rejeição ao contato com o 

português não demonstraram somente a violência colonial perpetrada, mas uma noção de cabo-

verdianidade e mesmo de africanidade nos moldes dos países africanos que possuíam um projeto 

de descolonização mais ou menos comum. Por isso, as movimentações políticas e os escritos de 

Amílcar Cabral foram fundamentais para que a independência e a democracia incentivando o 

debate e militância do tempo presente e suscitando uma análise pós-colonial.   

 

MESA 3 - (14-17H):  AS REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS COMO FONTES DE SABER 

(Local: auditório 9031 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderador: Nazir Cam (UFRJ) 

 

Representações literárias da escola colonial na África sob domínio europeu 

Fernanda Murad Machado (Doutora/Universidade Paris IV Sorbonne) 

Resumo:  

Presentes na África subsaariana desde os séculos XV e XVI, os europeus permaneceram 

essencialmente nas regiões costeiras até o século XIX. Foi nas últimas décadas desse século, no 

contexto da chamada “corrida pela África”, que grandes expedições de conquista no interior do 

continente, guerras e tratados com chefes locais, reuniões na Europa, entre as quais a famosa 

Conferência de Berlim (1884 -1885), culminaram na partilha do continente entre as potências 

coloniais. A esse “retalhamento teórico” da África, seguiu-se um período de conquista e 

dominação militar, no qual foram determinados métodos de controle administrativo, que teriam 

consequências duráveis nas diferentes esferas das sociedades africanas. 

Do ponto de vista ideológico, tanto a corrida imperialista quanto a imposição do domínio 

colonial baseavam-se em um conjunto de justificativas fundamentadas no cientificismo racista e 

na teoria da hierarquia das raças. Segundo o historiador burkinabê Joseph Ki-Zerbo, em sua 

História da África Negra (1972): 

 

É ideia habitualmente aceita, por haver sido largamente difundida pela literatura colonialista, que a África era 

uma espécie de vazio político onde tinham livre curso a anarquia, a selvageria sangrenta e gratuita, a 
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escravidão, a ignorância bruta, a miséria. Os agentes de ocupação europeus, neste esquema, eram 

considerados unicamente como cavaleiros da civilização e do progresso. 

 

Com o intuito mostrar como a dominação europeia exigia essa condição social imaginária da 

África, e de evidenciar as contradições entre o discurso civilizatório, paternalista e pretensamente 

humanista, e as práticas dos sistemas administrativos implantados pelo colonialismo, 

examinaremos o caso específico das escolas coloniais.  

A apresentação será divida em duas partes. Em um primeiro momento, faremos uma breve 

apresentação histórica da implantação do sistema de ensino nas colônias portuguesas, inglesas e 

francesas. Veremos que as escolas eram responsáveis por alfabetizar em línguas europeias e, ao 

mesmo tempo, por incutir nas crianças os valores civilizatórios ocidentais e uma visão 

unilateralmente eurocêntrica das realidades africanas. Essas escolas formaram uma nova elite 

ocidentalizada e inclinada a uma veneração alienada da Europa. Mas formaram também 

lideranças políticas e escritores que passaram rapidamente a usar as línguas europeias para 

desenvolver críticas ao colonialismo europeu, aos seus programas e práticas políticas, culturais e 

sociais.  

Em um segundo momento, analisaremos as escolas coloniais e a imposição das línguas 

europeias através de uma perspectiva literária, dando enfoque a três obras em particular: o conto 

Mestre Tamoda (1974) do angolano Uanhenga Xitu, e os romances Amkoullel o menino fula (1991) 

do maliano Amadou Hampâté Bâ e Sonhos em tempo de guerra: memórias de infância (2011), do 

queniano Ngũgĩ Wa Thiong’o. Apresentaremos trechos destas, dando enfoque à construção de 

situações cômicas, teatralizadas e satíricas, e à subversão criativa das línguas portuguesa, francesa 

e inglesa. Trata-se de mostrar que esses escritores, oriundos de diferentes regiões do continente 

africano, têm como característica comum em sua produção literária o trabalho de desmistificação 

da dominação europeia. Em suas narrativas, Uanhenga Xitu, Hampâté Bâ e Wa Thiong’o 

ressignificam a experiência alienante da colonização cultural, e se apropriam estética e 

politicamente das línguas europeias.  

 

O Espaço Luandense na Poética Contemporânea 

Ana Lidia da Silva Afonso (Doutoranda/UFRJ) 

Resumo: 

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre os processos de representação da cidade nas poesias 

angolanas contemporâneas, tentando seguir uma linha temporal que apresente cenas e/ou 
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personagens que circulam no espaço urbano luandense desde o período das lutas pela 

independência de angola até os dias atuais. O corpus escolhido para análise contempla poetas 

como Luandino Vieira, Agostinho Neto, João Maimona, João Melo e Nok Nogueira. Para pensar 

sobre esse tema recorreremos a críticos literários como Tânia Macedo, pois ela afirma que parte 

da literatura nacional angolana é produzida na cidade de Luanda – que tem se constituído como 

cenário privilegiado. No livro Luanda, Cidade e Literatura, Macedo, descreve os diferentes 

caminhos escolhidos pelos autores para dizer a cidade. Entre os quais, interessa-nos: a cidade 

colonizada, porque reproduz a maneira de viver europeia, resultando na segregação da população 

nativa; e a cidade reafricanizada, a outra parte da cidade cindida, onde os nativos vivem excluídos 

dos “benefícios” coloniais. Para retratar como os angolanos transitam e estabelecem as relações 

nesses lugares, a autora opta por trabalhar não só com a representação do espaço, mas com o 

retrato de personagens fundamentais que compõem a cena urbana. Entre eles, quitandeiras, 

prostitutas, o malandro, crianças de rua, etc. Esse é um dos caminhos que pretendemos trilhar, 

destacar como as paisagens e espaços vão adquirindo novos contornos a partir das relações que 

os homens estabelecem. Também nos apoiaremos em Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, 

para falar sobre a relação violenta que o colonizador exerceu sobre o colonizado, sobretudo, nos 

musseques. Entre elas: a de repressão do policial ou do soldado, que assumindo o papel de porta-

voz do colono, só consegue dialogar com o colonizado com “uma linguagem de pura violência”. 

Para entender como ocorre a dinâmica do espaço nos poemas selecionados, utilizaremos a 

distinção entre paisagem e espaço, conforme a visão de Milton Santos, no texto A Natureza do 

Espaço, pois nele, Santos entende que a paisagem é a porção territorial que observamos , é 

conjunto de objetos reais-concretos, funde objetos do passado e do presente, constituindo-se 

como algo transtemporal. O Espaço é sempre presente, resulta da ação da sociedade. É um 

sistema de valor que está em constante transformação. Seguindo as ideias desses autores, 

pretendemos apresentas as várias formas que a cidade de Luanda adquire de acordo com a 

mudança de perspectiva do nativo: do período de submissão ao regime colonial, da tomada de 

consciência da opressão, da independência de Angola até os dias atuais. 

 

A Construção da Personagem em Mia Couto 

Luciana Morais da Silva (Doutora/UERJ) 

Resumo:  
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O presente trabalho tem por objetivo discutir os processos de composição de personagens, 

percebendo os modelos de estruturação de mundos e submundos existentes nessa categoria 

narrativa. Os mundos e submundos são, como se pretende demonstrar, construções discursivas 

munidas de estratégias de composição que gestam estruturas textuais geradoras de múltiplos 

sentidos. O objeto a ser analisado é o conto “As flores de novidade” (2009, p. 19-25), do escritor 

moçambicano Mia Couto. Nele, serão observados os traços de constituição da narrativa 

moçambicana, compreendendo as estruturas narrativas como essenciais para a crescente 

presença do in-sólito na composição de mundos narrativos estruturados pelo autor. A formulação 

dos mundos cria, por exemplo, a percepção do in-sólito instaurado em meio a uma guerra, 

tornando até mesmo a composição do narrador uma marca da desconstrução presente em suas 

descrições do cenário conflituoso e desalentador. O que seria um típico cenário realista, com a 

deflagração da guerra e de suas marcas mais contundentes, acaba como gerador de ainda mais 

incongruências, encontradas no relato do narrador sobre a experiência de uma família frente à 

guerra. Contruir-se-á, assim, uma reflexão acerca da estruturação narrativa, pensando a 

personagem como constructo central na composição de mundos e submundos ficcionais. A 

formulação dos eixos de sentidos dentro da narrativa será, portanto, essencial para a 

compreensão de um tema que perpassa toda a história narrada: a guerra. Nesse sentido, como 

marco recorrente nas narrativas pertencentes a Estórias Abensonhadas (2009), a temática da 

guerra elabora-se como traço incontornável presente na história de Novidade, nos mundos e 

submundos que constituem a personagem. A ideia de superação do conflito estaria presente na 

apresentação do livro convidando o leitor a reconhecer as sementes plantadas no homem e 

capazes de fazê-lo reflorescer, porém os mundos submersos pela guerra são a companhia 

constante a cada passo e a cada nova narrativa, sendo fruto de diferentes experienciações do 

quotidiano dos moçambicanos imaginados por Mia Couto em suas “estórias abensonhadas”. O 

título, como já refletiram muitos pesquisadores, seria também parte do projeto literário do 

moçambicano, que envolve a construção de uma literatura preocupada em tratar as mazelas de 

seu país, mas com os olhos voltados para as sementes do futuro. A história da menina convida o 

leitor a vivenciar o quotidiano de um mundo cercado pela guerra. Nessa construção adversa e 

impositiva, esse mesmo leitor depara-se com um olhar capaz de perceber mundos e submundos a 

partir dos mundos e submundos de Novidade Castigo. A construção da personagem, tanto física 

quanto psíquica, gera dúvida no leitor, ocasionada pela composição de uma personagem 

aparentemente afligida por uma doença. Entretanto, não há na narrativa indícios concretos de 
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doença. Assim, nos mundos possíveis ficcionais a personagem estrutura-se pela vivência de uma 

realidade cadenciada pelo insólito. Para tanto, usar-se-á um conjunto de reflexões acerca da 

figuração da personagem, tensionando os mundos e submundos moçambicanos enunciados por 

Couto. Refletir-se-á, também, acerca dos desdobramentos da guerra e das aflições em torno da 

família como marcos identitários da formulação de personagens que, em certo sentido, ilustram as 

cicatrizes deixadas pelo conflito tanto no humano quanto na terra. A percepção da guerra é, 

portanto, desencadeada pelo olhar de um narrador filtrado pelas ações de uma menina. Pretende-

se, com isso, notar as nuances de composição da personagem, demonstrando os preenchimentos 

e vazios formadores de sua constituição. 

 

Mia Couto e a Representação do Feminino 

Claudia Barbosa de Medeiros (Doutoranda/UFRJ) 

Resumo:  

A partir da leitura dos romances Vinte e zinco, O outro pé da sereia e A confissão da leoa, do 

escritor moçambicano Mia Couto, pretendemos examinar, nesta comunicação, as discursividades 

do feminino, considerando sua condição diaspórica. Mia Couto apresenta diversas personagens 

femininas de outras nacionalidades que dividem com as moçambicanas o protagonismo de muitas 

cenas romanescas. A dado momento de suas narrativas individuais e por diferentes motivos, essas 

“estrangeiras” convergem para o espaço diegético moçambicano, onde passam a compartilhar um 

sistema de signos culturais. Neste entrecruzar de percursos, as personagens apresentam-se com 

seu repertório de saberes herdados de suas culturas originárias e tecem, cada uma à sua maneira, 

os novos significados e vínculos a que são expostas, de acordo com os valores que lhes parecem 

apropriados.  

Esta relação entre as origens e as novas experiências moçambicanas favorece modos de 

agir distintos das personagens, na medida em que elas estão implicadas com aquilo que lhes é 

particularmente próprio, ou seja, seus predicados identitários, como nacionalidade, cultura, classe 

social, religião e cor de pele, atributos elevados a valores e frequentemente alçados à condição de 

ícones de poder. Predicados muito úteis, portanto, quando se penetra numa sociedade periférica, 

de ambiência rural, em crise, fragilizada por guerras sequenciais e sucateada por um sem-número 

de exploradores.  

No entanto, essas naturezas distintas de identidade não definem por antecipação o 

comportamento social das personagens no novo cenário, não há nenhuma prescrição de conduta 
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a partir dessas identificações prévias, na medida em que, a soma das idiossincrasias de cada uma 

não acarreta resultados comportamentais lógicos. O que queremos dizer é que suas vivências 

empíricas no coletivo moçambicano também podem ser construídas a partir dos afetos e relações, 

de estados da alma, de subjetividades que não se vinculam a designações identitárias 

antecipadamente estipulada. 

Deste modo, observamos que, se em certo aspecto as personagens femininas portuguesas3 

de Mia Couto podem distinguir-se da brasileira4 em decorrência de rotulações identitárias 

diferentes – cada uma marcada pelas condições sociais e culturais ditadas por seu país de origem –

, em outro, a maneira individual como cada personagem sente o entorno – ou não o sente – define 

as condições momentâneas da experiência de existir, define o aumento ou a diminuição das 

perspectivas de agir e de efetuar as relações. Isto possibilita que as duas personagens 

portuguesas, por exemplo, apesar de portuguesas, mulheres, contemporâneas e irmãs, possam 

perceber o mundo e atuar nele de forma diametralmente opostas. 

Este é o ponto de partida para propormos uma reflexão sobre as significações do feminino 

nas narrativas de Mia Couto, considerando, necessariamente, a multiplicidade de contextos 

históricos, culturais e sociais em que as personagens foram forjadas. Uma questão fundamental é: 

como personagem se constrói a si mesma como ser feminino, relacionando sua identidade de 

pertença a um determinado espaço geopolítico com a ambiência cultural e as leis sociais próprias 

dos interiores moçambicanos? Nesta perspectiva, o feminino é uma espécie de prisma 

histórico/político a refletir uma multiplicidade de consciências femininas não necessariamente 

afins, mas potencialmente afetadas umas pelas outras, e todas pelo meio social, num vice-versa 

continuado.  

 

A Subalternidade em Niketche 

Érica Luciana de Souza Silva (Doutoranda/UFJF) 

Resumo:  

No presente artigo há a discutição sobre a questão da subalternidade feminina na cultura 

moçambicana a partir do romance Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane. Parte 

da reflexão será desenvolvida a partir da análise do texto da indiana Gayatri Chakravorty Spivak, 

Pode o subalterno falar? Neste, a autora defende que ao sujeito da margem, o subalterno, não é 

                                                 
3
 Referências às personagens Irene e Margarida, do romance Vinte e Zinco, de Mia Couto. 

4
 Referência à personagem Rosie, de O outro pé da sereia, de Mia Couto.  
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dado voz e que a mulher negra, em uma sociedade patriarcal e patrilinear, se encontra em uma 

posição  desfavorável, pois se constitui como a margem da margem social. 

Durante as análises desenvolvidas, perceber-se-á que Spivak chega à conclusão de que o 

subalterno não fala. Contudo, o que será defendido no presente texto, é que o subalterno de 

Niketche, representado por Rami e pelas quatro amantes de Toni, é que o indivíduo ocupando esta 

categoria fala e provoca fendas na barreira da subalternidade, perfazendo-se em uma prática 

enunciadora de devir, refletindo no empoderamento de sua voz. A subalternidade é, portanto, 

uma via transitável permeada de desejos e interesses.  

Niketche é um romance narrado em primeira pessoa por Rami, que é a primeira esposa de 

Toni, o qual possui mais quatro esposas, em um sistema poligâmico, sendo que, apenas Rami 

seguiu os trâmites legais e culturais na efetivação do matrimônio. 

A poligamia na sociedade moçambicana iniciou-se no meio rural e um dos principais 

objetivos era a procriação. Lourenço do Rosário, em sua coletânea de contos moçambicanos do 

vale do Zambeze, através do  relato oral de uma camponesa, apresenta a origem da poligamia. 

É importante ressaltar que há grandes diferenças entre poligamia e adultério. Aquela se 

caracteriza como uma relação legal, cercada por todos os rituais necessários. O papel da primeira 

esposa é primordial neste contexto porque é ela quem determina e direciona a escolha das 

demais esposas. As demais esposas devem obediência à primeira dama e a todas são garantidos 

os mesmos direitos. Já o adultério consiste em uma relação obscura, totalmente à margem social e 

as mulheres envolvidas, exceção à primeira esposa, são rechaçadas e não podem promover 

qualquer reinvindicação.  Em Niketche Rami ressalta essas diferenças e conclui que Tony não vive 

a poligamia, e sim o adultério.  

As análises propostas precisam ser isentas de perspectivas culturais ocidentais, portanto, 

desprovidas de qualquer estereótipo. Ao estudar os processos sociais e culturais que permeiam as 

culturas africanas, abre-se a possibilidade de compreensão dessas estratégias sem haver a 

sobreposição de culturas. A primeira distinção a ser feita é sobre o feminismo ocidental e o 

africano.  

Ao se afirmar que as perspectivas feministas ocidentais e africanas não se relacionam, 

destacam-se os processos culturais que permeiam estas sociedades. Um deles seria o casamento, 

que envolve todo o grupo social, e o lobolo, que se configura como prática ainda bastante comum 

na sociedade moçambicana.  
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Em Niketche há presença da mulher moçambicana falando, questionando a ordem social e 

cultural no contexto que a cerca através de uma nova perspectiva sobre a realidade patriarcal 

vigente, preenchendo o seu enunciado de significados distintos, até então silenciados, mas que 

encontra na narrativa o meio para se inserir na ordem social patriarcal, patrilinear estabelecida e 

cristalizada. Enquanto constituinte deste sistema, Rami é subalterna e não pode falar por não 

dialogar com a parcela dominante, representada por seu marido, mas, enquanto primeira esposa 

exerce seu poder sobre as demais mulheres, as quais assumem sua subalternidade perante a 

primeira esposa alimentando o ciclo da subalternidade.  

 

QUARTA-FEIRA (24/05) 

  

MESA 4 - (09 - 12 H): ENSINO, TRÂNSITOS E ESTUDOS COMPARATIVOS 

(Local: RAV 92 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderadora: Luzineide Borges (UERJ/UESB) 

 

Escritores pan-africanistas: ideias, lutas. Alternativas para o ensino de História 

Angela Maria Roberti Martins (Doutora/PUC SP - UERJ) & Jacqueline Ventapane Freitas 

(Doutora/UFF - UERJ) 

Resumo:  

Ezra Pound (2006, p. 77) afirma que “artistas são antenas da raça”, cujos momentos em que vivem 

se veem refletidos em suas obras, mesmo que involuntariamente. Contudo, podemos mesmo 

dizer que alguns autores fazem dessas obras suas ferramentas de luta política e social, sendo a 

Literatura, em descrições por vezes próximas ao relato jornalístico ou em ficções que parecem se 

afastar do real, arma poderosa dessa resistência consciente. Nessa perspectiva, o elo que se 

estabelece entre História e Literatura se evidencia, ainda que seus discursos sejam distintos, onde 

os aspectos externos da obra estão intrinsicamente relacionados aos internos. Pensando nessa 

linha, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino (LPPE/IFCH-UERJ) começou a desenvolver 

uma série de materiais, em formato multimídia – CD-ROM e no site - sobre escritores e suas 

atuações nos mais diferentes contextos históricos, políticos e sociais, com ênfase em trazer suas 

biografias e obras, para que possa ser utilizado por professores e alunos de escolas da Educação 

Básica e mesmo na graduação. Além dos volumes sobre escritores brasileiros e latinoamericanos, 
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foi produzido um material sobre os escritores africanos de língua portuguesa com livros 

publicados no Brasil, Pepetela, Mia Couto, Abdulai-Sil, Vera Duarte e Alda Espírito Santo, e outro 

especificamente sobre autores angolanos Luandino Vieira, Pepetela, Boaventura Cardoso, João 

Melo, Manuel Rui e Paula Tavares, nomes que pouco são trazidos ao conhecimento desses alunos 

na compreensão da relação histórico-literária do continente africano.  

O Laboratório tem procurado alternativas para o ensino de História diante das inovações 

pedagógicas e dos impactos provocados pelo contexto da revolução informacional mundial, em 

que o aluno perdeu seu caráter de receptor passivo e o professor deixou de ter o monopólio do 

saber (se é que de fato o possuía). Desse modo, destaca-se o já tradicional projeto intitulado 

“Produção de Material Didático”, abrindo possibilidades temáticas e tendo como princípio a 

interdisciplinaridade, onde a Série Escritores consiste em um dos subprojetos.  

Considerando a importância dessas discussões em outros espaços para além da 

universidade, novos trabalhos foram pensados nesta direção, inserindo-se, nesse quadro, a 

proposta ora apresentada: “Escritores pan-africanistas:  ideias e lutas. Alternativas para o ensino 

de História”. Desenvolvida em parceria com o “Áfricas: grupo interinstitucional de pesquisa” 

(UERJ-UFRJ), propõe-se a disponibilizar, em material multimídia voltado à educação básica e 

destinado ao uso de professores e alunos, aspectos do fenômeno do pan-africanismo, um 

movimento complexo, dinâmico e multifacetado. Ao longo de seu percurso, diversas vozes se 

fizeram ouvir e diferentes tons foram assumidos por seus principais líderes. Por vezes mais 

assentado no tema racial, noutras na questão política da libertação, e ainda outras no projeto 

político de integração do continente africano. O material visa à sistematização do percurso 

histórico do pan-africanismo, destacando alguns de seus principais teóricos, as ações políticas e o 

tributo intelectual. Para tanto, toma-se por base os textos e discursos produzidos, a fim de 

recuperar e tornar acessível a contribuição feita no campo das ideias e das lutas em que se 

engajaram. Destacam-se nomes como os de Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, W. E. B. Du Bois, 

Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Léopold Senghor.     

 

A disseminação do jogo africano Kiela no ensino de matemática 

Luane Bento dos Santos (Mestre/CEFET) 

Resumo:  

O jogo Africano Kiela, do centro-norte de Angola, popularmente conhecido como xadrez africano 

ou mancala tem sido largamente utilizado no ensino de matemática. Nota-se adoção do jogo 
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milenar africano enquanto recurso pedagógico por educadores comprometidos com a 

implementação da lei federal 10.639/2003 de História e Cultura Africana e Afro-brasileira na 

Educação Básica. Com base na literatura é possível perceber que o kiela é utilizado como um 

instrumento pedagógico que auxilia na desconstrução de preconceitos em relação aos 

conhecimentos, manifestações culturais e expressões de pensamentos africanos. O estudo tem 

por objetivo abordar a disseminação desta prática de lazer e aprendizado na educação básica 

(ensino fundamental e médio), demonstrar os aspectos históricos, filosóficos, antropológicos e 

sociológicos presentes neste jogo de distribuição e probabilidade, mapear os países africanos em 

que há a ocorrência do jogo com suas variadas nomenclaturas, assim com a recente utilização dele 

no Brasil por educadores, majoritariamente, da área de pesquisa de etnomatemática, tratar da 

transformação do kiela em programa de computador por intelectuais africanos, apresentar os 

principais interlocutores na difusão do jogo no Brasil e discutir como a disseminação do jogo tem 

sido uma estratégia de manutenção de memória e tradição. Para isso apoiamos nossa pesquisa 

nos pressupostos teóricos e metodológicos da Etnomatemática e Antropologia Social. Os métodos 

e técnicas de estudos de pesquisa  utilizados foramꓽ  levantamento bibliográfico e revisão de 

literatura. Por fim, nos preocupamos em trazer para o espaço acadêmico a discussão de um 

fenômeno social que tem sido reservado apenas aos campos de conhecimentos da Educação 

Matemática e Etnomatemática e em alguns momentos da Antropologia. Pensamos que sejam 

necessárias reflexões acerca do uso e difusão deste jogo de origem africana por educadores 

brasileiros comprometidos em construir outro imaginário sobre o continente africano.  

Acreditamos que a apresentação do jogo  kiela  corrobora com outras percepções sobre os 

saberes e fazeres dos grupos africanos por descrever e revelar os sistemas lógicos e racionais 

presentes nas práticas culturais africanas. Entendemos que no tocante as culturas africanas, de 

modo geral, existem muitas visões deturpadas, em outras palavras, visões etnocêntricas pautadas 

em senso comum, desinformação e argumentos de superioridade ocidental sobre culturas que 

fogem do eixo europeu e também estadunidense. Por outro lado, constatamos que as tentativas 

de valorização e resgates destes saberes africanos para o nosso cotidiano recaem em alguns 

momentos em essencialismos sobre o continente africano e suas diversas populações. Ou seja, a 

tentativa de recriação das imagens e percepções sobre o continente também podem esbarrar em 

outras construções etnocêntricas ou falaciosas sobre o que se acredita que seja comum ao 

continente de origem da humanidade. Assim consideramos relevante o debate de inserção do 

jogo kiela no Brasil por se caracterizar como um movimento anti-racista, de valorização dos 



 

 

30 

 

conhecimentos e culturas africanas e afro-diasporicas e por  nos possibilitar refletir sobre os 

impactos coloniais em nossas formações o que nos leva a construi, acreditamos, percepções 

negativas sobre tudo que vem do continente africano . 

 

A Presença das artes africanas nas Bienais Internacionais de São Paulo 

Luciara dos Santos Ribeiro (Mestranda/UNIFESP) 

Resumo:  

A presente pesquisa ainda em andamento aborda a presença de produções artísticas de origens 

africanas ao longo das edições de uma maiores e mais importantes eventos do sistema das artes, 

as Bienais Internacionais de São Paulo. Tem-se como foco revisitar o histórico de tal mostra 

através de olhares multi-estéticos e questionadores, apresentando diálogos e questionamentos 

que possibilitem novas leituras do cenário artístico, tendo como base o protagonismo de artistas, 

obras, movimentos, coletivos, críticos de arte, curadores e historiadores de arte de origens 

africanas.  

Realiza-se esta análise através de estudos que envolvem os campos da Antropologia, da 

História, das Ciências Políticas e da História da arte. De um lado com inspiração, na antropologia, 

de caráter crítico, que entende que é tarefa da investigação partir de uma história social dos 

pressupostos, dos esquemas de percepção e da compreensão do mundo social e, desta forma, 

evitar tomar como instrumento o que deveria ser objeto de conhecimento (Bourdieu: 2000). E em 

uma História da arte expandida para além das referências do pensamento ocidental-judaico-

cristão. 

Como mencionado por Kwame Anthony Appiah, não há uma noção única de África, do 

mesmo modo, Hans Belting também nos diz que não existe uma noção única de Arte. Apesar de 

ambas as colocações já serem datadas dentro dos estudos africanos e da história da arte, são raras 

as vezes que se encontra publicações de teóricos, curadores e críticos de arte que abordem a 

produção africana sem desvalorizar, inferiorizar ou limitar suas técnicas e estéticas. São raras as 

vezes que autores mencionam o protagonismo africano através de uma visão estética 

multicultural e individual de cada artista e movimento.  

A Bienal Internacional de Arte de São Paulo, desde sua criação, é considerada um dos 

principais eventos mundiais das artes. Ao longo de seus 66 anos pode-se perceber a participação 

de artistas de origens africanas em quase todas as edições do evento. Porém, raramente tais 
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presenças são mencionados e lembradas nos dossiês históricos da instituição e/ou por autores 

que se dedicaram a estudar tal mostra.  

De modo geral, a maioria desses artistas e/ou movimentos participantes são 

representantes do sistema das artes e possuem reconhecimentos tanto nacional quanto 

internacional, como Gazbia Serri, Uche Okeke, Ibrahim Salahi, John Muafangejo, Malangatana 

Ngwenya, Christian Lattier, Papa Ibra Tall, Chéri Samba, Iba N’ Diaye, Yonamine, entre outros. E, 

movimentos de arte moderna, como The Awakening of Ethiopia (Etiópia), Modern Art Egyptian 

Group (Egito), Art and Liberty (Egito), Contemporary Art Group (Egito), Zaria Art Society (Nigéria), 

Movimento de centros de arte comunitária (Moçambique).  

Tais nomes apresentam protagonismos e reconhecimentos dentro da produção moderna e 

contemporânea realizada no continente africano. Não é propósito desta pesquisa unificar e/ou 

simplificar tais participações. Entende-se a diversidade e singularidade presente na carreira de 

cada um dos artistas, em cada obra realizada e na dimensão cultural de cada país do continente 

africano. Porém, entende-se também suas relações, aproximações e vinculações comuns. Em vista 

disso, acredita-se na possibilidade de apresentar uma parte da história das artes modernas e 

contemporâneas produzidas no continente africano através dos diálogos apresentados com tal 

mostra.  

Através desse percurso busca-se apresentar as relações e problematizações entre 

colonialismo, modernidade, Estética, mercado de arte.  Além de ampliar no Brasil o espaço para o 

conhecimento de artistas e obras africanas realizadas na segunda metade do século XX, essa 

pesquisa busca também apresentar tais as produções literárias sobre o tema promovidas por 

curadores, críticos e historiadores de arte de origens africanas.   

 

Racismo pós-colonial: mestiçagem que não explica o racismo em Brasil e Cabo Verde. Meire 

Virgínea Cabral Gondim (UNILAB) e Tatiana Martins Oliveira da Silva (UNILAB) 

Resumo 

A principal ferramenta do capitalismo é o racismo pós-colonial e o conceito de mestiçagem. Nas 

escalas raciais que definem quem é negro e quem é branco, o mestiço encontra-se no equilíbrio 

de tudo. Tanto o negro, o índio e o mestiço buscam a legitimidade branca. Ser mestiço é estar 

próximo o suficiente para ser um europeu de segunda classe, ou seja, um assimilado. O mito das 

três raças entra como fundamental para construção da negação do racismo e a construção do 
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espelho branco como legitimo. Para os povos não brancos dá-se a falsa ilusão dos privilégios que 

acompanham torna-se assimilado. Para buscar está legitimação é necessário encaixa-se no que 

envolve ser Europeu. O narcisismo entra como fundamental na busca da ascendência não-branca 

na medida em que a negação de si mesmo e a vigilância sobre seus compatriotas o exercita a 

implementação e manutenção da colonização ideológica. Este presente trabalho tem o objetivo de 

analisar o conceito de mestiçagem nas escalas raciais que refletem a legitimidade branca. Para 

empreender está analise, nos utilizamos dos conceitos de “legitimação branca” e “Branquitude v.s. 

Negritude” de Franz Fanon (2008), as heranças do luso-tropicalismo de Freire para a concepção do 

“ser mestiço” de José Maria Nunes Pereira(2000) e o “ser ou não ser africano em Cabo Verde” de 

Joana Gorjão Henriques(2016). Pretendemos fazer uma interlocução entre esses três autores na 

busca das estruturas que formam o racismo em Cabo Verde e Brasil. Para tanto, utilizamos 30 

questionários semi-abertos para brasileiras e cabo-verdianas estudantes da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) no Ceará. Esta pesquisa é de 

natureza qualitativa. Contamos com o apoio da UNILAB-Ce para a realização dessa pesquisa. Das 

previas de resultados obtidos, observamos diversos modelos de comportamento e vestimenta que 

representam a legitimidade branca observada nos questionários de universitárias cabo-verdianas 

e brasileiras. Ser ou não ser africano entra como tabu tanto em Cabo Verde como no Brasil. Está 

associado a negritude, torna os colonizados seres invisíveis, desapropriados de civilidade e 

representatividade. No entanto, a negação de uma ancestralidade africana, representaria a perda 

das raízes que formam a nacionalidade histórica do Brasil e de Cabo Verde. Observamos que 

procedimentos como desfrisamento de cabelo são comuns tanto em universitárias brasileiras 

como em cabo-verdianas. O ato de trançar o cabelo e utilizar-se de um português mais próximo de 

Portugal em ambientes formais enquanto o crioulo fica restrito ao cotidiano seriam modelos de 

comportamento adequados para as cabo-verdianas, pois aproximam-se da legitimidade branca. 

Para brasileiras, o alisamento do cabelo, identifica-se como morena, utilizar-se de produtos 

importados que reproduzem a beleza branca e utilizar-se de um português academicamente 

correto, enquanto as gírias e figuras de linguagem ficam restritas no cotidiano, representariam o 

modelo da legitimidade branca. Tanto universitárias brasileiras como cabo-verdianas concordam 

que os modelos de corpo perfeito correspondem ao um corpo magro e atlético. Universitárias 

brasileiras concordaram que os modelos de ensino mais adequado estão nos Estados Unidos e 

Europa, já universitárias cabo-verdianas concordam que os modelos mais adequados de ensino 

estão na Europa. Estes modelos de beleza e comportamento são a fonte do capitalismo e do 
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racismo pós-colonial, pois o lugar de não-branco não é humano. Este será legitimado através da 

assimilação total do colonizado.  

 

MESA 5 - (09 - 12 H): DIÁLOGOS ENTRE A ANTROPOLOGIA E A HISTÓRIA 

(Local: auditório 9031 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderadora: Fátima Chaves (Unirio) 

 

Crimes e Acusações de Feitiçaria. Um Olhar Sobre Processos Criminais Coloniais. Moçambique 

1923 – 1933. 

Eduardo Augusto Vieira Ferraz (Mestrando/UFJF) 

Resumo:  

O presente trabalho parte da análise de um processo criminal extraído do Arquivo Histórico de 

Moçambique cujo crime investigado é assassinato5. Em 1923, no distrito do Niassa, região norte de 

Moçambique, um homem chamado Cangoma, sua esposa Fumange e sobrinha Perenque 

decidiram viajar de sua povoação, mas foram abordadas por dois outros homens, Manoel e 

Anilade. Estes, agarraram Cangoma e o arremessaram ao solo, fazendo que ele se machucasse nas 

pedras, amarraram-no as mãos e o arrastaram para o mato. Tempo depois o corpo de Cangoma 

foi encontrado e nele havia dois ferimentos de zagaia transpondo o seu torso de lado a lado6. A 

motivação para esse crime brutal foi declarada em depoimento pelos réus: Cangoma, segundo 

eles, era feiticeiro7. Ambos envolvidos pertencem ao grupo étnico ajáua8 e são irmãos9. Para um 

ajáua a feitiçaria é um perigo real, ela, assim como toda a dimensão do sagrado, não está separada 

do contexto cotidiano, mas perpassa por todas as estâncias da vida.  

A temática da feitiçaria em África sempre despertou interesse das ciências humanas, pois 

está intrinsicamente ligada ao funcionamento das sociedades. A crença em feitiçaria é um sistema 

racional e possui uma lógica coerente para os nativos, tal como a ciência é para nós.  Quando 

                                                 
5
 AHM - Arquivo Histórico de Moçambique. Conselho de Cabo Delgado no Ibo, Juízo de Direito da Comarca, Ano: 

1923, Auto-crime, 93 (acusados Manuel e Anilade). 
6
Ibid. pg. 5593 á 5608. 

7
 Ibid. Pg. 55561. 

8
 Os ajáuas são um grande grupo étnico que se dividiu em “clãs” espalhando-se por toda região norte ao longo das 

marges do lago Niassa chegando a regiões da atual Tanzânia e Malawi onde são conhecidos como povo Yao. 

Originalmente os ajáuas eram comerciantes de escravos e marfim, também comercializavam nas margens do oceano 

Índico. MEDEIROS, Eduardo da Conceição. História de Cabo Delgado e do Niassa. (C. 1836 – 1929). Maputo. 1997. 

Pg. 81 a 86. 
9
 AHM - Arquivo Histórico de Moçambique. Conselho de Cabo Delgado no Ibo, Juízo de Direito da Comarca, Ano: 

1923, Auto-crime, 93 (acusados Manuel e Anilade). Pg. 55611. 
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tratamos de qualquer tema em África, religião ou feitiçaria, por exemplo, devemos estar livres de 

quaisquer concepções pré-concebidas. Devemos considerar que estes termos são em geral 

insuficientes para lidar com a complexidade a qual designam.  

Lendo este processo criminal percebemos que o mesmo constitui uma incrível e rica fonte 

para se analisar as relações sociais, os conflitos e tensões dentro da estrutura social ajáua. Através 

dos depoimentos dos réus e testemunhas percebemos uma trama repleta de rivalidades, onde o 

discurso de feitiçaria influencia e permeia as ações dos indivíduos. Tentaremos atravéz de nosso 

trabalho entender como a feitiçaria é concebida entre os ajáuas e como é utilizada em estratégias 

políticas e econômicas, se constituindo em um discurso de poder.  

 

Controvérsias acerca do lobolo e dos ritos de iniciação femininos em Moçambique: uma mirada 

interseccional 

Helena Santos Assunção (Mestranda/UFRJ) & Aline Beatriz Miranda da Silva (Graduanda/UFMG) 

Resumo: A proposta do presente trabalho é fruto de reflexões conjuntas a partir das experiências 

de pesquisa realizadas pelas autoras em Maputo (2014) e Nampula (2015) em Moçambique, 

durante 5 meses cada. A interlocução com mulheres do sul e do norte do país, bem como com 

associações de mulheres, nos permitiu observar a relevância e as reinvenções de práticas sociais 

“tradicionais” como o lobolo (no sul) e os ritos de iniciação (e as técnicas corporais a eles 

associados, como as tatuagens e o alongamento da labia minora), no norte do país. Essas práticas 

têm sido objeto histórico de incômodo, desde os missionários cristãos, o Estado colonial 

português, até o Estado Socialista pós-independência e seu projeto modernizante e racionalizante. 

Atualmente, tanto os  ritos de iniciação quanto o lobolo ainda são objetos de intervenção por 

parte do Estado Moçambicano e de ONGs que atuam na região, devido ao problema dos 

casamentos prematuros e da evasão escolar das meninas, bem como das violências praticadas no 

caso dos ritos. Nesse sentido, pretendemos, neste trabalho, discutir a respeito das controvérsias 

que envolvem as práticas corporais femininas e o lobolo em Moçambique, tendo como base a 

perspectiva do feminismo interseccional e mobilizando autoras [Bagnol (2005); Bagnol e Mariano 

(2009); Arnfred (2001;2011)]  que apontam para um ponto de vista êmico sobre essas questões, 

no intuito de complexificar a compreensão das mesmas. 

A partir desta abordagem teórica, procuramos ir além de uma  leitura que compreende os 

ritos de iniciação femininos e o lobolo exclusivamente como práticas que colocam as mulheres em 

uma situação de vulnerabilidade. Desse modo, nos distanciamos da noção de “compra da mulher” 
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para o entendimento do lobolo, na tentativa de ressaltar os aspectos dessa prática que estão 

relacionados não só à relação entre um homem e uma mulher, mas ao mundo espiritual, aos 

antepassados e, principalmente, às maneiras pelas quais as mulheres constroem suas identidades 

na sociedade moçambicana contemporânea (BAGNOL, 2005). Apesar do lobolo ter sido definido 

classicamente na antropologia como “preço da noiva”,  as abordagens contemporâneas utilizadas 

pelas autoras têm questionado a leitura dessa prática baseada  nessa noção de “compra da 

mulher”, propondo novas chaves de análise e considerando suas reinvenções  ao longo do tempo. 

Da mesma forma, procuramos compreender as técnicas corporais, como o alongamento da 

labia minora, as tatuagens e o uso de miçangas e de produtos vaginais, como elementos que 

constituem o corpo feminino valorizado na região norte de Moçambique. Além disso, essas 

técnicas estão atreladas às dinâmicas de reprodutibilidade e continuidade da linhagem, como 

aponta Arnfred (2015). Não se trata, aqui, de ignorar a situação de extrema dependência e 

vulnerabilidade social da maior parte das mulheres no norte de Moçambique, mas reconhecer que 

essas técnicas corporais resultam na produção de corpos desejáveis, que é um requisito da 

construção de uma “mulher completa”, uma mulher que tenha poder nessas sociedades. Se as 

técnicas corporais (ensinadas durantes os ritos de iniciação) que visam a sedução e “captura” dos 

homens por parte das mulheres são muitas vezes encaradas como um aspecto da dominação 

masculina, tentamos pensar, junto com Bagnol e Mariano (2009), como isso pode estar mais 

relacionado a uma desigual possibilidade de obtenção de renda do que a um problema intrínseco 

a essas práticas. 

Acreditamos que o olhar dessas autoras sobre questões ditas “tradicionais” evocam uma 

perspectiva interseccional (mesmo que não se trate de um projeto acadêmico explícito de teoria 

feminista interseccional), na medida em que nos permitem repensar questões importantes das 

teorias feministas “clássicas”, ou “ocidentais” - tais como a sexualidade ou o matrimônio - a partir 

das experiências, práticas e visões de mundo em outros contextos, como ocorre em Moçambique. 

 

Ramiro Ladeiro Monteiro e os musseques luandenses: a antropologia a serviço do colonialismo 

português. 

Rogério da Silva Guimarães (Doutorando/UERJ) 

Resumo:  

Ramiro Ladeiro Monteiro era agente do Serviço de Centralização e Coordenação de Informações – 

órgão cuja finalidade era reunir, analisar e controlar informações que interessavam à política, à 
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administração e à defesa de Angola e que trabalhava justamente com a Polícia Internacional e de 

Defesa do Estado (PIDE) – quando propôs fazer um estudo antropológico sobre os musseques 

luandenses na década de 1960. Zonas residenciais localizadas na periferia da cidade de Luanda 

(Angola), albergando, em geral, a população pobre, os musseques eram proeminentes na 

literatura angolana como espaços de resistência e luta pela independência angolana iniciada em 

1961. No entanto, ainda não haviam sido abordados a partir de uma perspectiva científica. Desta 

forma, A Família nos musseques de Luanda: Subsídios para o seu Estudo, de autoria supracitada, 

publicado em 1973, tem por grande mérito trazer para o campo da antropologia esses musseques 

e interpretá-los no âmbito das ciências humanas. A obra traz em seu inventário, informações 

sobre eles ao longo da década de 1960 e propõe analisá-los por meio da família, que o autor 

compreende como célula base de qualquer sociedade. 

 Diante disso, a presente comunicação tem por objetivo analisar as representações sociais 

sobre os musseques erigidas na obra A Família nos musseques de Luanda: Subsídios para o seu 

Estudo. Para cumprir tal desiderato, evidenciamos a relação do discurso proferido pelo autor na 

obra com o lugar de fala por ele ocupado. Ou seja, como os musseques têm suas representações 

forjadas por um agente colonial, que se debruçou antropologicamente sobre aquelas localidades 

para dar-lhes uma cientificidade ainda inexistente nas ciências humanas. Ao evidenciarmos o 

“lugar de produção” do autor – seu meio socioeconômico, político e cultural; suas “opressões”, 

“privilégios” e “particularidades” como diz Michel de Certeau – as representações sociais sobre os 

musseques produzem estratégias e práticas (sociais e políticas) que tendem a “impor uma 

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas”, segundo Roger Chartier em A 

História Cultural: entre práticas e representações.  

 Além disso, a obra insere-se no contexto de uma mudança de imagem que o Estado Novo 

português tentou imprimir após a Segunda Guerra Mundial. O aumento das críticas ao 

colonialismo dos países europeus e a impreterível reivindicação das independências dos territórios 

coloniais contingenciaram a alteração, pelo menos, da imagem que Portugal tentava imprimir de 

sua ação política. Esses esforços eram para ainda garantir o controle ultramarino e salvaguardar as 

colônias do irromper dos movimentos nacionalistas africanos. Desta maneira, a Antropologia foi 

acionada para fornecer à administração colonial portuguesa os meios de reforçar a sua ocupação. 

Falando de outra forma, a investigação científica colonial afirmaria a soberania portuguesa sobre 

aquelas colônias, demonstrando que aquelas eram um reflexo positivo do modo português de 
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estar no mundo. Partindo dessa perspectiva, Ramiro Ladeiro Monteiro tem o desafio de produzir 

um material sobre os musseques que atenda as necessidades portuguesas e que seja 

comprometido com a cientificidade antropológica. 

  

MESA 6 - (14-17H): COLONIALISMO, NAÇÃO E RESISTÊNCIAS EM ANGOLA 

(Local: auditório 9031 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderador: Matheus Serva Pereira (Unicamp)  

 

As caravanas de carregadores do comércio de longa-distância na Lunda (1880-1920) 

Elaine Ribeiro (UNIFAL/MG) 

Resumo:  

Pretendo nesta comunicação apresentar algumas conclusões, provenientes de minhas pesquisas 

ao longo da pós-graduação, sobre os grupos de carregadores das caravanas de comércio de longa 

distância na Lunda, que atualmente é um espaço integrado aos territórios de Angola, da República 

Democrática do Congo e da Zâmbia.  

A investigação sobre o trabalho de grupos constituídos por homens, mulheres e crianças 

envolvidos com o transporte de produtos em circuitos específicos demonstrou que eles foram 

responsáveis pela movimentação da engrenagem do comércio regional na África central ocidental 

e, ainda, descortinou a organização deste comércio pensada e colocada em prática pelas 

sociedades locais.  

As balizas cronológicas de 1880 a 1920 referem-se ao contexto de avanço colonial dos 

agentes europeus sobre esta região, onde estavam estabelecidas configurações políticas africanas 

que foram perdendo, de forma progressiva, sua autonomia política e seu controle administrativo 

do comércio de longa distância.  

Na apresentação serão considerados os seguintes aspectos sobre a experiência histórica 

desses trabalhadores africanos: as diferenças entre os grupos de carregadores, os papéis sociais e 

as hierarquias, os produtos transportados e os itinerários percorridos. A partir destes aspectos, a 

intenção é argumentar que o estudo desses grupos, especialmente no contexto de avanço 

colonial, é importante para a compreensão de temáticas mais amplas, tais como: a abolição do 

trabalho escravizado, as estratégias coloniais na implementação de novas formas de trabalho 

compulsório e o processo de etnicização das entidades políticas africanas.  
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Para tanto, serão indicadas as fontes analisadas, entre elas, narrativas de viajantes, 

relatórios militares, fotografias diversas, documentação da administração colonial, bem como uma 

produção escrita por agentes africanos. As particularidades destas últimas ensejam um debate 

profícuo a respeito da relação oralidade e escrita e das formas de abordagem de fontes na 

pesquisa histórica.   

 

O Jagado de Cassange: herança de uma guerra de resistência 

Marilda dos Santos Monteiro das Flores (Doutoranda/UNIRIO) 

Resumo:  

A região da Cassange, palco dos acontecimentos que impulsionaram o processo de descolonização 

de Angola em 1961 foi um local marcado pela resistência a dominação portuguesa desde o século 

XVI. As origens dos embates entre os habitantes da região que se estendia das margens do rio 

Cuango e a Serra da Talha passam pelos acordos de vassalagem impostos pelos colonizadores a 

alguns reinos e revelam o objetivo da conquista de novos territórios que favorecessem a 

descoberta de minas de ouro e prata.  Desde a chegada dos portugueses a ação de alguns jagas 

foram fundamentais para difundir o sentimento de resistência e impedir a conquista portuguesa.  

As constantes guerras entre os portugueses e os Reinos locais já estabelecidos antes da 

chegada do europeu adentraram os séculos seguintes impulsionando inúmeras expedições para 

conquistar e manter subjugado o território de Cassange. Uma ação fundamental para a efetivação 

da dominação portuguesa no território. As incursões contra o Jagado de Cassange se estenderam 

após o fim da monarquia portuguesa e início da república, pois a resistência de alguns jagas eram 

um ponto frágil na administração portuguesa.  

Em 1911 o comando colonial implementou outra ação na região de Cassange por conta da 

liderança dos jagas que buscavam manter o seu poder numa atitude conflituosa e delicada para a 

administração colonial. Em 1926, com dificuldades para manter o comando local, foi criada a 

Companhia Geral dos Algodões de Angola (COTONANG), uma empresa com capital belga-luso, que 

recebeu a concessão para o desenvolvimento da cultura do algodão. O trabalho forçado na 

agricultura foi uma estratégia para manter a população, com fama de revoltosa e insubmissa, 

controlada e longe da possibilidade de se armar para uma nova guerra.  A empresa era mais um 

dos braços do poder colonial representando o caráter exploratório da administração colonial. Em 

janeiro de 1961, cinquenta anos depois da última guerra contra os povos da Cassange, uma ação 
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contra a opressão implementada pela Cotonang acabou por expor a ferida que acreditavam estar 

cicatrizada. Era o início de mais uma batalha na guerra contra a dominação lusa.  

Para pensar essa guerra vale retornar às memórias de Henrique Augusto Dias de Carvalho, 

um oficial do exército português e explorador do continente africano que em 1898, organizou um 

livro de memórias das suas viagens onde fez uma comparação entre os acontecimentos 

registrados em documentos oficiais e a tradição dos povos da Cassange. No seu livro de memórias 

endereçado ao Conde de São Januário, o autor apresenta uma espécie de cronologia dos 

acontecimentos para justificar a interminável “Guerra a Cassange”. O objetivo foi apresentar a 

formação da população da Cassange e os embates que resultaram na ocupação das terras como 

elementos que justificariam a dificuldade domínio. O presente texto irá observar a ação de alguns 

jagas na relação com os portugueses destacando os acordos com as lideranças tradicionais e a 

guerra como fatores de imposição da conquista do território de um povo que teimou em resistir. 

 

Nomes próprios e indigenato no Planalto Central angolano 

Iracema Dulley (Doutora/UNICAMP) 

Resumo:  

A atribuição de nomes próprios no Planalto Central de Angola passou por transformações bastante 

significativas durante o século XX. Segundo o padrão predominante no período pré-colonial, a 

nomeação em geral se dava segundo as circunstâncias de nascimento do bebê ou a partir da 

escolha de um dos nomes que compunha o conjunto de nomes comumente utilizados no âmbito 

da família extensa para ser transmitido ao recém-nascido. Um exemplo de nome relacionado às 

circunstâncias do nascimento é, por exemplo, Ombela (em umbundu, “chuva”, nome conferido a 

um rapaz que nasceu em um dia bastante chuvoso). No que diz respeito à transmissão de nomes 

pertencentes à família extensa, era comum que se escolhesse transmitir ao filho ou à filha um 

nome que não remetesse à geração do pai e da mãe, mas à geração dos avós. Assim, como não 

havia a prática de designação por aquilo a que chamamos “sobrenomes”, os pais não transmitiam 

aos filhos seus próprios nomes, mas os nomes de seus pais, tios e avós. Esse padrão foi modificado 

com a incorporação de nomes ocidentais, especialmente portugueses, mas não só.  

Tais transformações relacionaram-se ao regime do indigenato (1926-1961), no âmbito do 

qual se discriminavam “indígenas” e cidadãos com base no entendimento colonial de distintos 

estágios civilizatórios. Se o indigenato classificava a maior parte dos africanos como “indígenas”, 

previa também a possibilidade de que aqueles que demonstrassem um domínio da cultura do 
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colonizador se tornassem “assimilados”, e assim adquirissem a cidadania e não mais pudessem, 

por exemplo, ser recrutados para trabalhos forçados. Embora menos de 1% da população de 

Angola fosse composta por “assimilados” quando da independência do país em 1975, essa 

possibilidade, ainda que remota, pautou as aspirações de muitos dos sujeitos que a legislação 

colonial enquadrava como “indígenas”. Ora, em vista da preeminência atribuída ao domínio da 

língua portuguesa escrita e falada nesse contexto, ter um nome  português passou a ser um dos 

primeiros requisitos para que alguém pudesse vir a ser considerado um “assimilado”.  

No Planalto Central, a adoção de nomes portugueses pela grande maioria da população 

teve início no período do indigenato. Se antes do estabelecimento das missões cristãs e da 

administração colonial nessa região a maioria das pessoas era identificada por um único nome em 

umbundu, com a efetivação do colonialismo a maior parte das pessoas passou a adotar ao menos 

um nome em português. Ao longo do período colonial, criou-se a expectativa de que uma pessoa 

“civilizada” seria portadora de nomes portugueses. Juntamente com tal prática, pessoas com nível 

de instrução mais elevado passaram a adotar também um nome com função de sobrenome, o 

qual seria transmitido aos filhos na linha paterna e/ou materna.  

Neste trabalho relaciono, a partir de pesquisa de campo e arquivo, as transformações nos 

padrões de nomeação no Planalto Central angolano às possibilidades e exclusões colocadas por 

uma formação social na qual os nomes próprios passaram a ser considerados um importante 

elemento de distinção social. Contudo, se a lógica inerente à nomeação pré-colonial foi deslocada 

pelas novas aspirações sociais postas no âmbito do colonialismo, isso não levou ao 

desaparecimento de práticas de nomeação relacionadas à longa duração do sistema onomástico 

em língua umbundu, tais como o sando (algo próximo do “xará”) e a nomeação com base em 

eventos relacionados às circunstâncias do nascimento. É objetivo do presente trabalho relacionar 

as transformações ocorridas na onomástica do Planalto Central às transformações sociopolíticas 

ocorridas na região durante o período colonial. 

 

À beira do fogo: A relação entre alimentação e os discursos de identidade em Angola (1950-

1960) 

Karina Helena Ramos (Doutoranda/ PUC RJ) 

Resumo:  

Contribuindo com o diálogo entre a história política e a história cultural na África, o trabalho a ser 

apresentado pretende reconstruir uma parte da história contemporânea de Angola a partir de um 
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prisma habitualmente pouco observado, corroborando com a ideia de que o aspecto político da 

história angolana "extrapola os limites formais". Deste modo, o objetivo central da presente 

proposta de trabalho é problematizar os arranjos em que a alimentação e seus usos serviram aos 

discursos produzidos em Angola entre as décadas de 1950 e 1960. Por sua potencialidade em 

atuar sobre as identidades, é pertinente que se observe a alimentação como mais um instrumento 

dos discursos elaborados por uma intelectualidade que, embora ainda testemunha de um 

colonialismo que pretendia conservar o seu domínio, atuou dentro do jogo da legalidade para 

idealizar as condutas do futuro e independente ''Novo Homem Angolano''. 

Antes de prosseguirmos, é preciso aclarar que quando falamos em "alimentação" nos 

referimos às suas representações e a todo um espaço social alimentar. Deste modo, a alimentação 

é apreendida por meio de discursos diversificados e que podem, potencialmente, remeter a 

projetos de identidade e à negociação dos valores de um sistema cultural em disputa, veiculando 

suas intenções políticas e culturais. 

Tanto o recorte temporal quanto o tema a ser desenvolvido são frutos de uma pesquisa 

anterior que verificou o discurso angolano elaborado pela revista de arte e cultura Mensagem -  A 

Voz dos Naturais de Angola (1951-1952), considerada pelos seus colaboradores como o “marco 

iniciador de uma Cultura Nova, de Angola e por Angola". Inaugurada a uma década da eclosão da 

luta de independência e contando com a participação de jovens que mais tarde ocupariam 

posições de destaque no Movimento Popular de Libertação para Angola, Mensagem pode ser vista 

como mais um canal de construção e divulgação de um projeto de identidade cultural e nacional 

para Angola. Embora nomeadamente de cunho poético, o periódico apresentou uma abordagem 

heterogênea em que veicularam desde informes a respeito da situação médico-assistencialista até 

ensaios sobre linguística bantu, outrossim oferecendo a publicação de contos e ensaios que, 

predominantemente, incitavam reflexões sobre a conjuntura colonial do continente africano.  

Diferentemente da postura de valorização de hábitos e costumes alimentares costurada 

entre poesias e contos, duas seções em Mensagem nos trouxeram um desacorde que encaminhou 

às reflexões sobre a alimentação e sobre qual seria a medida em que ela serviria como elemento 

integrador de um projeto político de reabilitação de uma identidade cultural de Angola. Situadas 

dentro do campo da assistência médico-social, tanto "Dispensário-creche" quanto "Notas sobre 

puericultura" foram seções que nos incitam a ponderar sobre como o modo de se alimentar, os 

hábitos e tabus alimentares seriam tratados em um momento de fortalecimento da angolanidade. 
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Essas seções trazem em si indícios da noção de alimentação racional, em que o modo de vida 

individual do sujeito deveria ser alterado a fim de uma reforma social e moral.  

Essas reflexões preliminares nos instigam a verificar, em diferentes espécies de discurso, de 

que maneira o surgimento de um discurso de caráter racional se ocuparia das diferentes vivências 

e experiências de alimentação em Angola. 

 

As configurações de uma Angola contemporânea: O reino do M'Bailundo e a questão da unidade 

nacional 

Santa Julia da Silva (Doutoranda/UNICAMP) & Alberto Kapitango Nguluve 

(Doutorando/Universidade de Coimbra) 

Resumo:  

Angola reflete hoje a complexidade histórico-social e cultural que mais do que uma vontade 

própria daqueles que nele habitam, resulta da ambição e do desejo da ocupação colonial 

português. O território geográfico daquele país agrega hoje povos dos diferentes reinos, 

(umbundo, ambundu, bakongo, tchokwe, nganguela, kwanhama, entre outros) sendo possível 

identificar limites territoriais e culturais ainda no período contemporáneo. Este artigo pretende 

entre outros aspectos olhar para a questão da unidade nacional a partir das observações de 

campo (2016) feito no reino do M’bailundu e com isso refletir sobre as configurações do presente, 

na nascente “nação” angolana. 

O Rei do M'Bailundu representa na narrativa local o rei de todos os ovimbundu. Esse grupo 

corresponde às atuais províncias de Huambo, Bie e Benguela e o sul de Kwanza Sul. Todavia, frutos 

das migrações forçadas pela situação da guerra armada (1975-2002) este povo encontra-se 

espalhado em várias províncias de Angola e um número considerável está na capital (Luanda). 

Embora a língua portuguesa seja o idioma oficial do país, dados estatísticos do censo de 2014, 

realizado em Angola, apontam que em cada 100 habitantes 71 são falantes da língua portuguesa o 

que permite entender que quase 30% da população não falam a língua portuguesa (INE, Censo, 

2014). Diferente do que acontece em outras partes de Angola, especialmente na província de 

Luanda, no Reino do M’Bailundu não houve perda do umbundu como primeiro idioma. Crianças e 

adultos transitam entre as duas línguas: umbumdu e português. A questão, portanto, é pensar que 

outras coexistências, os sujeitos e suas formas de vida expressam e assim produzem e reproduzem 

seus ordenamentos.  
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Na sede do Reino, além do grande número de pessoas  que deixam durante o  dia suas 

lavras para  exercer  alguma atividade na  cidade há aqueles que diariamente  cruzam pelo  local a 

caminho de outras cidades. Assim o que poderia ser  designado como um pequeno “vilarejo” é, 

na  verdade, um local intenso de movimento que  destoa, em  boa medida, do número de 

habitantes e da própria infra-estrutura que  a  cidade oferece. A sede do M’Bailundu está 

localizada num local de confluência para as províncias de Kwanza-Sul, Luanda, Bié e Benguela. 

Falar de Angola, a partir de dentro, através de um olhar que não se limita aquele que 

decorre do longo período de guerra, notadamente marcada pelo passado recente, é um exercício 

de pensar a questão da unidade nacional não pela homogeneidade, mas pelo seu oposto. 

A sociologia e a antropologia têm uma “divida” de natureza histórica, metodológica e 

epistemológica com territórios e culturas como as de Angola, em particular a do M’Bailundu. A 

observação que se faz daquele espaço permite levantar questões de ordem ética, estética, 

cultural, política e até ideológica sobre o que se vê, se pensa a partir do caso do reino do 

M’Bailundu.  A presença do investigador é vista, não apenas de forma estranha por ser alguém de 

fora, cuja intenção é buscar um saber sobre o outro, que também é “estranho”, mas 

fundamentalmente o processo de que se reveste e dá sentido a relação da pesquisa feita partir do 

local. A pergunta feita durante o trabalho de campo, “tu viste cá para conhecer a nossa tradição?” 

colocada num misto de incredulidade e orgulho por um interlocutor angolano eleva ao campo de 

reflexão, da necessidade de se construir pontes através das quais possamos enfrentar o 

“exotismo” e o “primitivismo” das “tradições” angolanas, situando-as como parte da narrativa 

fundamental para a constituição da unidade de uma Angola contemporânea.  

  

QUINTA-FEIRA (25/05) 

  

MESA 7 - (09 - 12 H): ÁFRICA PRÉ-COLONIAL: CULTURAS, RELIGIÕES E SOCIEDADES 

(Local: RAV 92 - 9ºAndar, Bloco F)  

Moderador: André Bueno (UERJ) 

 

Candaces: o lugar social da mulher no reino Kush entre os séculos II A.C e IV D.C 

Fernanda Chamarelli de Oliveira (Mestranda/ PUC RJ) 

Resumo:  
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As candaces, rainhas que assumiram o poder político na civilização meroítica, no reino Kush, que 

se localizava na região da África subsaariana, entre os séculos II A.C e IV D.C, circulam pela 

mitologia africana como figuras de destaque nos estudos que envolvem as civilizações africanas na 

antiguidade, representando a força da mulher como indivíduo ativo. 

Buscamos com o desenvolvimento desta pesquisa trabalhar na perspectiva de um olhar 

alternativo sobre a história da África antiga, um olhar de reconstrução para história de sociedades 

que precisam ser valorizadas e reconhecidas por seu desenvolvimento e suas crenças, sociedades 

que necessitamos conhecer as origens, a organização política e social, a cultura, bem como as 

relações com civilizações dentro e fora do continente africano. Acreditamos que o conhecimento 

desta história faz parte de um importante exercício de memória coletiva que permite ao africano e 

ao afrodescendente reconhecer suas próprias raízes. 

Na historiografia, o tema das Candaces foi debatido por diversos autores. Segundo Jean 

Leclant, em Império de Kush: Napata e Méroe, foi com a rainha Shanakdakhete (por volta de 170 a 

160 A.C) que parece ter ascendido ao poder um matriarcado tipicamente local na sociedade 

cuxita. Comprovando o poder exercido pela rainha Shanakdakhete, Necia Harkless (2006, p. 147), 

em Nubian pharaohs and meroitic kings, aponta o registro de seu nome real preservado nos 

hieróglifos egípcios e meroíticos, além de utilizar a análise de registros e inscrições reias que 

comprovam a atuação das Candaces, como por exemplo, a Grande Estela de Amanirenas e seu 

filho.  

Alberto da Costa e Silva, em A enxada e a lança, confirma o elevado status conferido às 

rainhas-mãe afirmando que a mãe do rei possivelmente era um dos principais chefes do partido 

que o levara ao trono. Ela é retratada, nas paredes dos templos, subordinada somente ao próprio 

rei e com uma destacada posição como portadora de oferendas nos túmulos. (SILVA, 2011, p.134). 

Ali Hakem, em A civilização de Napata e Méroe, se utilizando também da análise iconográfica de 

templos, endossa a atuação das Candaces, apontando que a certa altura as rainhas devem ter 

superado em importância seus filhos ou maridos, e em um dado momento, assumido a totalidade 

do poder. (HAKEM, 1983, p.305) 

Identificamos que a organização social matrilinear contribuiu para o elevado poder exercido 

pelas rainhas Candaces no reino de Kush, no período meroítico. Para embasar esta discussão, 

utilizamos o debate proposto por Cheik Anta Diop, que busca desconstruir a visão de progresso 

que foi associada ao patriarcado e a visão de uma organização primitiva ligada à matrilinearidade. 

Para Diop, em The cultural unity of Black Africa – the domains of patriarchy and of matriarchy in 
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classical antiquity (1989), o continente africano foi um dos berços de desenvolvimento da 

organização matriarcal. Nas sociedades de organização matrilinear, o poder da mulher estava 

baseado em seu papel econômico, e a herança biológica da mãe era mais forte e mais importante 

que a do pai. A mãe possuía um sacro poder e sua autoridade era ilimitada. Todos os direitos 

políticos eram transmitidos pela mãe e a herança era proveniente do tio materno e não do pai 

Com uma análise crítica na visão do patriarcado como uma evolução na organização social, 

Elisa Larkin Nascimento, em Matriz africana do mundo (2008), baseando-se principalmente nas 

pesquisas realizadas por Diop, defende que as civilizações africanas tinham como principal 

característica a organização matrilinear, que passou a ser vista como uma forma primitiva de 

organização, pois por um longo período tentou-se provar a origem branca e europeia do ser 

humano, já que a ideia do negro ser o primeiro humano a habitar a Europa não era aceita. 

 

A África do século XV pelas narrativas de Luis de Cadamosto e Diogo Gomes de Sintra 

Joyce Richelle Barcellos Fernandes (Mestranda/UFF) 

Resumo:  

As viagens de expansão ultramarina portuguesa ao continente africano no século XV atraíram 

muitos colaboradores estrangeiros. Marinheiros, comerciantes, funcionários de companhias 

comerciais ou de coroas europeias partiram junto às expedições portuguesas comandadas pelo 

infante d. Henrique com destino às terras africanas que, até então, eram desconhecidas pela 

Europa. 

Em virtude da circulação desses estrangeiros no território africano, houve uma quantidade 

significativa de relatos de viagens sendo produzidos ao longo do período. Esse tipo de literatura foi 

ganhando espaço na Europa e percorreram vários outros lugares do continente. Muitas obras 

foram consideradas fontes preciosas que, como tal, mereceram cuidados e um maior controle por 

parte da Coroa portuguesa. Algumas serviram como documentos náuticos que acabaram 

auxiliando nas viagens de exploração posteriores.  

Nesse sentido, pretendemos ressaltar a importância desses materiais como fontes de 

pesquisas sobre a história da África e seus povos no século XV e sobre a história da expansão 

ultramarina portuguesa ao continente africano, como os recentes estudos já vêm demonstrando.  

De fato, sabemos que há uma escassez de fontes escritas para a História da África e, nesse 

sentido, as literaturas de viagens compreendem a uma parte dessa falta, uma vez que a tradição 

oral que as complementam se fazem presentes. O “ouvir falar, dizer dos povos locais” aparecem 
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nas obras dos viajantes europeus do século XV de maneira abundante. A cultura oral aparece de 

modo significativo nessas produções.  

Através de duas importantes obras de viajantes europeus, a do veneziano Luis de Cadamosto e do 

português Diogo Gomes de Sintra, em viagens que ocorreram entre os anos de 1455 e 1460, sobre 

as regiões da Guiné, Senegal, Gâmbia e o arquipélago de Cabo Verde, tentaremos apresentar uma 

nova visão sobre tais fontes que venham a contribuir ainda mais para a historiografia. 

Alvise de Cá da Mosto, mais conhecido como Luis de Cadamosto, era um mercador 

veneziano, que seguiu rumo às terras africanas pela primeira vez em 1455. Evitando utilizar 

termos depreciativos, Cadamosto descreveu em seu relato, Viagens de Luis de Cadamosto e de 

Pedro de Sintra, as regiões da África e sua diversidade étnica, mostrando-nos seus costumes, seu 

comércio, suas relações sociais, econômicas e políticas.  

Sua obra, além do seu valor histórico, traz testemunhos diretos e datados que podem 

situar outras relações como, por exemplo, os povos que viviam ao norte do Saara. Além do mais, o 

mercador descreve os homens que viviam no deserto, caracteriza-os, e fala das suas relações 

comerciais tanto com os portugueses como com os outros povos. 

Diogo Gomes era também mercador, mas deu início a sua vida diplomática em Portugal, 

onde ocupou importantes cargos régios ao longo do século XV. Suas viagens pela África foram 

marcadas pelo mapeamento geográfico e comercial das áreas visitadas e, num segundo momento, 

sua função era a de proteger as áreas já descobertas pelos portugueses. 

Ficou conhecido, principalmente, por manter diálogos e contatos abertos que 

proporcionaram importantes trocas comerciais. Diferentemente de Cadamosto, o relato redigido 

pelo autor, Descobrimento Primeiro da Guiné, utiliza muitos termos pejorativos e comparações 

entre os povos africanos e europeus. No entanto, mesmo com todas as indagações que cercam 

seu relato, Gomes é tido, por muitos autores, como um grande diplomata das relações que vieram 

a se estabelecer na África.  

Além disso, objetiva-se também apresentar a enorme quantidade de informações neles 

presentes que podem ser utilizadas para estudos mais aprofundados sobre os próprios povos 

africanos contatados e sua participação ativa nas negociações comerciais com os portugueses. 

Focalizaremos nos africanos e sua postura frente aos europeus a fim de colaborar com os estudos 

contemporâneos sobre a África e suas diversas etnias.  
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“Comer sal”: a importância dos intérpretes no projeto missionário na África Centro Ocidental 

Edgleice Santos da Silva (Mestranda/UFJF) 

Resumo:  

Em obra escrita no século XVII, intitulada Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e 

Angola, o padre capuchinho António Cavazzi, que viveu na região da África Centro Ocidental entre 

1654 e 1665 narra suas experiências como missionário. Sua obra também contém testemunhos de 

outros padres que por lá missionaram, de outros europeus e dos locais, muitos relatos, inclusive, 

anteriores aos treze anos que lá viveu. Vasta é a sua descrição da natureza, dos hábitos locais, das 

vivências dos missionários e suas táticas de conversão entre outros relatos. Queremos destacar 

nesse mar de informações suscitadas por Cavazzi, a importância dos intérpretes ou “lingoas” como 

foram chamados em determinado momento esss agentes. O primeiro intérprete mencionado pelo 

padre, de nome Zacuta, foi um dos quatro negros que foi para Portugal com Diego Cão, voltou ao 

Congo, tendo aprendido o português, serviu como intérprete entre os portugueses e as 

autoridades congolesas. Supomos que João Zacuta – nome que fora acrescido depois do batismo – 

teve um papel primordial nas primeiras negociações políticas no Reino do Congo, mas podemos 

prever que também fora utilizado pelos missionários. É especialmente a função destes agentes 

dentro do projeto missionário que queremos destacar. Sabemos que, alguns portugueses 

aprenderam o quimbundu e também exerceram este cargo, apesar disso, se tomarmos o caso de 

João Zacuta como exemplo, é possível estabelecer que fosse este um trabalho relegado aos da 

terra. As referências negativas ao caráter dos intérpretes levantadas por Cavazzi em sua escrita é 

outro indício de que grande parte desses homens, fossem locais que aprenderam o português e 

que usavam essa vantagem dentro do jogo de relações que se delinearam naquele contexto. A 

partir disso, algumas questões podem ser levantadas nessa comunicação: Que tipo de adaptação 

esses intérpretes fazem das palavras proferidas pelos missionários para o entendimento dos 

locais? Até que ponto as conversões não eram determinadas por analogias utilizadas por esses 

tradutores? Muitos padres, principalmente os jesuítas com o passar do tempo aprenderam a 

língua local e criaram dicionários bilíngues para que outros missionários tivessem mais facilidade 

na catequese. Fato é que os intérpretes tinham muita influência sobre o que era ensinado pelos 

padres. Provavelmente, usavam de analogias baseadas no seu próprio entendimento, como um 

meio mais fácil de aproximação. Exemplo disso é que o batismo, o primeiro sacramento da Igreja 

Católica, ficou conhecida pela expressão “comer sal”, que o próprio Cavazzi admite ter sido um 
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modo pelo qual os intérpretes conseguiram traduzir esse rito, aproximando-os de práticas locais. 

Que na teoria eram rejeitadas pelos religiosos, mas que na prática podem ter sido introduzidas 

nos sacramentos, contribuindo com a formação do que mais tarde John Thornton chamará de 

cristianismo africanizado. Os padres eram chamados de ngangas, pelos centro-africanos fazendo 

alusão aos sacerdotes locais que lidavam com o sobrenatural. Geralmente, os intérpretes não 

eram bem vistos, nem pelos missionários, que julgavam que os mesmos tiravam vantagem dos 

locais, cobrando tributos pelos seus serviços, o que era absurdo, principalmente para os 

capuchinhos que faziam voto de pobreza e recebiam apenas o necessário para se manter. E pelos 

locais, já que ocupavam, em certa medida, uma posição privilegiada naquelas sociedades.  

 

Língua ambunda em foco: nos rastros de Bernardo Maria de Cannecattim 

Elisa Dias Ferreira de Azevedo (Mestre/UNIRIO) 

Resumo:  

Ainda muito vigorosas no último quartel do século XVIII, as controvérsias em torno do método 

mais eficaz na divulgação da doutrina católica entre as populações que habitavam áreas mais 

afastadas do litoral africano afligiam o Estado português e a Igreja católica, que se defrontavam, 

apesar de indiretamente, com os empecilhos à transmissão dos ensinamentos cristãos aos povos 

centro-africanos, potencializados pela exigência de que a missionação e a conversão fossem 

realizadas nos próprios idiomas locais. Era imperativo, portanto, criar mecanismos que 

fomentassem a doutrinação da gente nativa, avaliada como insatisfatória aos olhos da plêiade de 

clérigos e demais funcionários da administração portuguesa em África.  

Muitos foram os evangelizadores envolvidos na produção de obras de referência 

comprometidas com o dever catequético no continente africano. Nascido na província de 

Palermo, Itália, pouco antes de 1750, Bernardo Maria de Cannecattim fez-se capuchinho no ano 

de 1765, sendo, em seguida, nomeado missionário para Angola, precisamente em 15 de setembro 

de 1777. Durante os mais de vinte anos em que habitou a África Centro-Ocidental, compartilhou 

com os povos falantes da língua “bunda” – como era então conhecida a língua atualmente 

designada como quimbundo – vivências múltiplas que lhe permitiram dedicar-se à compilação de 

instrumentos que auxiliassem a reverter o quadro geral de desconhecimento de idioma tão caro à 

propagação do cristianismo no continente africano e ao sucesso dos empreendimentos políticos e 

econômicos de Portugal no além-mar. Reunindo um conjunto bastante amplo de informações 

lexicais e gramaticais, publicou, no início do século XIX em Lisboa, o Diccionario da lingua bunda 
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ou angolense explicada na portugueza e latina, de 1804, e a Colleção de observações 

grammaticaes sobre a lingua bunda, ou angolense, e Diccionario abreviado da lingua congueza, 

em duas edições, uma de 1805 e a outra de 1859.   

Proceder à elaboração de ferramentas que atendessem simultaneamente aos interesses do 

Estado português e da Igreja católica constituía, porém, grande desafio intelectual para os 

eclesiásticos, na medida em que estes se viam diante de numerosos impasses, como a conciliação 

entre as particularidades de idiomas até então nunca decodificados e os referenciais próprios do 

arsenal gramatical das línguas latinas que já dominavam. Assim sendo, as línguas africanas, de 

tradição oral, eram transcritas conforme o saber fonético espontâneo dos falantes, apresentando 

grande variedade na forma como se apresentavam em cada um dos textos. Nesse sentido, longe 

de contemplarem uma dada realidade, fixa e imutável, as obras em foco são reflexo do espaço 

linguístico-histórico em que se situava o seu autor.  

 Entendidos numa perspectiva teórico-metodológica discursiva, o Diccionario da lingua 

bunda e a Colleção de observações grammaticaes compõem imagens da sociedade angolana 

setecentista, forjadas historicamente e determinadas pelas formações sociais e pelos lugares que 

Cannecattim ali ocupava. Daí a opção por analisar as produções linguísticas em foco tanto como 

fruto de uma conjuntura específica, quanto como produto do meio social no qual o sujeito da 

escrita estava inserido. De ressaltar, ainda, serem as edições resultado de diferentes formas de 

interação e de embates de comunicação entre grupos sociais distintos, como os informantes e 

“mestres indígenas”, que, por vezes instruídos na função de catequistas na Europa, foram figuras 

centrais na disseminação da doutrina cristã em África.  

Resguardadas as particularidades das obras redigidas pelo missionário capuchinho italiano, 

ambas inserem-se em um contexto mais amplo de elaboração de compilações linguísticas 

consagradas a descrever, traduzir e sistematizar línguas africanas específicas, fomentando, assim, 

a doutrinação dos povos “gentílicos”. Mas não só. As páginas do Diccionario da lingua bunda e da 

Colleção de observações grammaticaes, e os caminhos percorridos por Bernardo Maria de 

Cannecattim constituem importantes chaves de leitura para diferentes objetos de estudo 

relacionados à região de Angola.  

 

MESA 8 - (09 - 12 H): IDENTIDADES E LITERATURAS 

(Local: auditório 9031 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderador: Gustavo Durão (UFRRJ) 
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A ironia desconstrutora de Germano Almeida enquanto crítica à sociedade cabo-verdiana 

Pollyana dos Santos Silva Costa (Doutoranda/UNB) 

Resumo:  

A obra de Germano Almeida destaca-se pela contínua repreensão à elite da sociedade cabo-

verdiana. A partir da análise de alguns de seus romances, é possível identificar que o autor utiliza-

se da escrita como instrumento de vingança contra as injustiças perpetradas pela classe que 

assumiu o país depois da independência de Portugal. Em O Meu Poeta, por exemplo, Germano 

Almeida realiza sua grande paródia da sociedade cabo-verdiana pós-independente através do 

protagonista desse romance. Segundo Tutikian, o protagonista do livro se tornou representante da 

elite cultural do país, apesar de não passar de um sujeito “reacionário e ingênuo”, figurando, 

assim, como “um tipo caricatural, que assume para si, teoricamente, a paráfrase de Amílcar 

Cabral, o grande pensador da independência dos países africanos de língua portuguesa”. A partir 

dessa interpretação, penso que a metáfora utilizada por Germano Almeida se aplica a toda a elite 

econômica e intelectual de seu país que tomou para si a responsabilidade pela construção da 

nação e da identidade crioula. Seguindo a mesma direção, no que se refere à crítica social, no 

romance O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo, o escritor delineia a imagem da 

burguesia de Mindelo através do protagonista da trama: um abastado comerciante da cidade que 

tem sua vida particular desnudada a partir da leitura de seu testamento. Em ambas as obras, o 

autor utiliza-se da ironia para fazer sua denúncia social. Refiro-me à ironia como uma estratégia 

que joga com aparência e realidade, na medida em que se afirma algo ao mesmo tempo em que 

se transmite uma mensagem contrária ao que foi anteriormente assegurado. É o que ode ser 

observado em O Meu Poeta. Nele, o narrador faz o personagem principal acreditar que está sendo 

elogiado, quando, na verdade, tem sua figura ridicularizada no decorrer do texto. Tal estratégia é 

denominada “elogio irônico”. Em seu aparente projeto de representar e repreender, através da 

escrita, os males presentes na coletividade em que está inserido, nem Germano Almeida escapa às 

próprias críticas. Na obra desse autor, é comum verificar-se o escárnio com relação à figura dos 

intelectuais, especialmente os escritores cabo-verdianos, e ao papel que eles desempenharam na 

constituição da nacionalidade. Tal afirmação pode ser examinada a partir da representação cômica 

do personagem do Poeta, enquanto “símbolo vivo da literatura cabo-verdiana”. É curioso 

constatar que a trajetória desse personagem, em vários aspectos, apresenta semelhança com a 

biografia de alguns dos autores mais evidentes da literatura do Arquipélago. A troça consigo 
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mesmo prossegue no decorrer da obra do autor, quando ele caçoa da própria atividade 

profissional: em momentos distintos, os textos ironizam a ocupação do advogado. Observa-se aí 

não só uma repreensão à figura do advogado que parece mais interessado em lucrar na defesa ou 

acusação de um réu do que compreender os fatos, como também uma censura a todo o sistema 

judiciário. O que pode ser explicado pelo fato de Germano Almeida, durante um período de sua 

vida, ter ocupado o cargo de Procurador da República de Cabo Verde. Nesse sentido, Germano 

Almeida configura-se autor e vítima de sua própria ironia. 

 

Identidades étnicas de tutsis e hutu em Ruanda após o genocídio de 1994 

Danilo Ferreira da Fonseca (Doutor/PUC SP - UNIOESTE) 

Resumo:  

A presente comunicação, intitulada “ Identidades étnicas de tutsis e hutu em Ruanda após o 

genocídio de 1994 ” , possui como seu principal intuito apresentar os resultado parciais dessa 

pesquisa ainda em andamento. Tal pesquisa tem o propósito de analisar a construção e 

reconstrução das relações e identidades étnicas de diferentes grupos ruandeses que se entendem 

e se autodeterminam ( ou não ) como tutsis e hutus em Ruanda após o genocídio de 1994 

cometido por hutus radicais frente à muitos grupos diferentes de tutsis e hutus considerados 

moderados . Para tal a presente pesquisa está realizando amplo levantamento documental de 

fontes históricas produzidas tanto pelo governo ruandês, como também por setores da sociedade 

civil de Ruanda, principalmente por meios de comunicação. Tais fontes são encontradas 

principalmente no mundo digital, em sites oficiais do governo ruandês e de jornais ruandeses. No 

que tange as fontes governamentais nos focamos em projetos governamentais na área da 

educação e da cultura construídos pela Frente Patriótica Ruandesa (FPR) no poder do país desde o 

término do genocídio em 1994 após vencer a Guerra Civil ruandesa frente à grupos de hutus 

radicais. A partir de uma análise preliminar de documentação que foi encontrada é possível ver a 

tentativa de construção de uma valorização de suposta cultura centenária da sociedade 

Banyarwanda que viveu na região dos grandes lagos e que deu origem a população de Ruanda 

contemporânea, preservando alguns costumes, hábitos e a língua Kinyarwanda. A partir de tal 

origem comum buscasse valorizar a união nacional entre tutsis e hutus a partir de um patrimônio 

histórico, cultural e linguístico comum expresso na sociedade Banyarwanda. Essa visão da 

sociedade Banyarwanda também é propagada pelo sistema educacional ruandês, em que o 

governo do país realiza oficinas com professores e educadores com o intuito de transmitir uma 
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espécie de versão oficial da história da sociedade ruandesa, com um discurso que envolve a união 

nacional a partir de uma discussão da memória e reconciliação acerca dos conflitos envolvidos 

com o genocídio de 1994. Por outro lado, o processo de reconciliação é muitas vezes imposto pela 

Frente Patriótica Ruandesa para alguns setores, deixando pouca margem para um oposição efetiva 

e propositiva o que reflete também na percepção de uma sociedade civil com falta de liberdade 

para realizar questionamentos à essa “nova versão oficial” da história de Ruanda propagada pelo 

governo. A partir de tais questões levantamos a hipótese de que mais do que um processo de 

reconciliação e união nacional, a identidade de tutsis e hutus também está sujeita ao projeto de 

governo da Frente Patriótica Ruandesa (FPR) e de seu presidente Paul Kagame (eleito 

sucessivamente desde 2000)  que vem sistematicamente realizando reformas políticas e 

econômicas que proporcionam uma enorme abertura de mercado à países ocidentais. O 

construção teórica para a presente pesquisa constitui-se principalmente a partir dos intelectuais 

Walter Benjamin e Frantz Fanon. 

 

Para além do sujeito literário: o papel político e histórico do intelectual Uanhenga Xitu 

Nathalia Rocha Siqueira (Pesquisadora/UERJ) 

Resumo:  

Meu trabalho de pesquisa estudará a trajetória do autor Uanhenga Xitu, assim como sua 

relevância ao levantar questões sobre o direito do seu povo, da sua comunidade e do seu país à 

história, à memória, a identidades coletivas e individuais, contrapondo às verdades e à história 

imposta pelo colonizador.   

Entendo que esse projeto se insere exatamente no eixo entre história, política cultura e 

literatura. Dito isto, acredito que esse trabalho contempla ao debruçar sobre o intelectual, seja 

nas análises das formas de narrativas sobre o que tange o passado e as tradições angolanas 

(principalmente quimbundo), produzidas pelos nativos e pelos colonizadores, seja no poder 

simbólico, político, cultural e literário transmitidos através das obras e dos consequentes estudos, 

na análise cultural e política que permeiam as lutas pela libertação e pela busca de uma identidade 

angolana.  

Nesse sentido é importante destacar que após um período como preso político na ilha de 

Tarrafal, Xitu se envolveu com a política e depois de alcançada a independência de Angola, 

exerceu as funções de Ministro da Saúde, Comissário provincial de Luanda e Embaixador da 

República Popular de Angola na Polónia, foi deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA, 
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posteriormente vindo a ser "reformado" por motivos de idade não mais compatível ao exercício 

da função. Xitu era protestante, embora muito ligado aos mitos tradicionais de sua terra, pois era 

um “assimilado6”, um “filho” de “dois mundos”, dividido entre as suas tradições, seus 

pertencimentos e sua história como homem quimbundo e os costumes adquiridos através da 

vivência com o colonizador. Aos 89 anos Uanhenga Xitu morreu por motivo de doença no ano de 

2014 depois de boa parte da sua vida ser dedicada a política.  

 Nessa comunicação pretendo analisar o autor Xitu como um agente político e social do seu 

tempo, não só um intelectual, mas um ser que influenciou e atuou diretamente na política de 

Angola e que entrou para memória angolana não só como um autor e intelectual de grande valor, 

mas como um sujeito histórico que atuou diretamente na construção política do seu país. 

Foi a partir de sua luta política por uma Angola livre que Xitu, dentro da prisão, volta ao 

passado, a sua história, da sua comunidade, das suas tradições, das interações sociais, míticas, 

políticas que denotavam identidade, para criar a maioria das suas obras. É dentro desse cenário 

pessoal e coletivo que ele encontra os anseios, a motivação e o intercurso dentro de si e do seu 

passado para criar uma literatura rica em memória, tradição viva que está sempre em 

movimento, entrelaçando história, pertencimentos, estruturas sociais e políticas da sua vida e da 

sua comunidade que muito ajudaram a pensar uma Angola que necessitava de uma unidade, que 

buscava fatores de unificação na luta para a formação de uma nação que se pensava livrar da 

dominação e exploração do colonizador. O autor vai tentar buscar elementos que conectam e que 

unificam, elementos de identidade e história tão necessários no cenário da luta pela libertação.   

Por tanto, investigar que sujeito político e histórico é esse se faz importante antes mesmo 

de entender seu papel como sujeito literário, pois o homem histórico não se separa do autor, 

embora sejam entidades distintas, não existe uma dicotomia e sim uma conexão, um completar de 

saberes, um complexo ciclo onde um completa o outro e não se pode definir onde um começa e o 

outro finda. Contemplando essas indagações, nessa comunicação minha finalidade é explorar e 

aprofundar um pouco da minha ambição de entender esses vários sujeitos Xitunianos dando 

ênfase a figura histórica e política desse intelectual africano. 

 

MESA 9 - (14-17H): DIMENSÕES DAS ÁFRICAS NO TEMPO PRESENTE 

(Local: auditório 9031 - 9ºAndar, Bloco F) 

Moderador: Jonuel Gonçalves (UFF) 
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Inserção da África subsaariana na globalização: escalas, redes e dinâmicas espaciais 

Frédéric Monié (Doutor/UFRJ) 

Resumo: 

Depois das Independências, a população pouco numerosa e jovem; a abundância de recursos 

minerais e energéticos e a relativa estabilidade geopolítica da África subsaariana garantiam aos 

olhos de muitos observadores um futuro promissor para essa região do mundo. No entanto, os 

limites do “afro-otimismo” foram rapidamente evidenciados pela multiplicação de focos de tensão 

no continente, pelo fracasso das políticas de industrialização e pela diminuição do preço das 

commodities agrícolas e minerais nos mercados internacionais. A crise multifacetada que atinge a 

África na década de 1980 alcance seu auge nos anos 1990. A diminuição das receitas das 

exportações e a desclassificação geoestratégica do continente provocada pelo fim da guerra fria 

afetaram Estados altamente endividados e com limitada capacidade de arrecadação. Para obter 

novas linhas de financiamento, os países africanos foram constrangidos pelos governos ocidentais 

e agências de Bretton Woods a adotar programas macroeconômicas e institucionais de cunho 

neoliberal cujos efeitos sociopolíticos foram socialmente devastadores. Paralelamente, as 

crescentes rivalidades entre redes clientelistas para a captação de rendas mais escassas e a perda 

de controle dos Estados sobre seus territórios alimentaram uma dinâmica de conflitos. 

 Esse ciclo trágico foi interrompido no início dos anos 2000 pela resolução de alguns 

conflitos e pela evolução da conjuntura econômica internacional que permitiram que a África 

reintegrasse os circuitos econômicos, financeiros e comerciais mundiais. Apesar da persistência de 

elevados níveis de desigualdade social e regional, da precariedade do quadro social e sanitário, do 

agravamento dos problemas ambientais e da persistência de focos de tensão em diversas regiões, 

a aceleração do crescimento econômico suscitou uma nova onda de otimismo (Khapoya, 2015). 

Mas, essa nova conjuntura constitui apenas um epifenômeno característico de economias 

dependentes dos mercados mundiais de recursos naturais e bens agrícolas ou estamos, ao 

contrário, diante do ingresso da África numa era de desenvolvimento marcada por transformações 

relevantes das estruturas produtivas, das sociedades e dos espaços (Sarr, 2016; MBembe, 2000 e 

2013)?  

 Esse trabalho almeja contribuir ao debate sobre as dinâmicas de integração e 

fragmentação espacial que caracterizam o novo ciclo econômico. Nossa hipótese aponta para uma 

tendência de inserção espacialmente seletiva da África nos circuitos do comércio mundial. 
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Observamos, com efeito, que se configura uma economia de arquipélago (Veltz, 1997) cuja 

competitividade é, em grande medida, tributária das infraestruturas e redes técnicas articulando 

espaços da extração, do escoamento e da exportação das matérias primas. Nesse contexto, as 

áreas produtoras de minérios e petróleo adquirem frequentemente um perfil de enclave produtiva 

(Monié, 2012) ou ilha de modernidade conectada a terminais portuários modernos por eficientes 

corredores de transporte apresentando um baixo nível de integração espacial (Bassey, 2015). O 

dinamismo de alguns espaços transfronteiricos é também altamente dependente de sua 

capacidade de conectar redes comerciais legais e ilegais em todas as escalas entre o local e o 

mundial (Bennafla, 2002; Whalter, 2014, Abubakar, 2014).  

Para alimentar o debate, os conceitos de enclave, corredor de desenvolvimento (Sano, 

Mizuno, 2000), território-rede (Veltz, 1999) e espaços transfronteiricos (Machado, 1992; Bennafla) 

são considerados particularmente relevantes para analisar a transformação espacial atualmente 

experimentada pela África subsaariana.  

 

Atores e escalas de ação da pirataria marítima no Chifre da África e no Golfo da Guiné 

Luana Alves Lessa (Mestranda/UFRJ) 

Resumo:  

O atual contexto de globalização impulsionou a intensificação das trocas comerciais no mundo, 

onde a movimentação de cargas é efetuada majoritariamente pelo transporte marítimo (GUEDES, 

2008). Com esse processo, aumentou-se o fluxo de cargas comerciais (sobretudo as de alto valor 

agregado) que transitam pelas rotas marítimas, transformando-as novamente em espaços 

atrativos para a prática da pirataria marítima, resultando em seu recrudescimento nos últimos 20 

anos (CANINAS, 2009).   

 A pirataria marítima é praticada no mundo todo, mas, com uma distribuição desigual das 

ocorrências. Bouchet e Guiziou (2010) atentam para o fato que a atividade tende à se concentrar 

em dois tipos de espaços, sendo eles: os espaços considerados chave para a circulação marítima 

de mercadorias; e os tidos como “zonas marginais de ameaças” (devido ao caráter territorial 

conturbado, onde a pirataria marítima surge como reflexo de crises e conflitos pontuais). Nesse 

aspecto, o estreito de Malaca e os Golfos de Áden e da Guiné surgem como áreas privilegiadas 

para a prática da pirataria marítima registrando os maiores números de casos reportados. 

 As regiões do Chifre da África e do Golfo da Guiné são palco de conflitos geopolíticos 

particularmente intensos na Somália, país estrategicamente situado a proximidade de um eixo 
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maior do transporte marítimo mundial, e na Nigéria que concentra algumas das maiores reservas 

continentais de petróleo e gás natural. A prática da pirataria marítima apresenta características 

diferenciadas no Chifre da África e no Golfo da Guiné. No primeiro caso, a atividade organiza-se 

em torno do binômio sequestro- pagamento de resgate de navios de comércio de grande porte 

(CARNIMEO, GUGLIELMO; 2009). No Golfo da Guiné, Mathuiy (2013) aponta que os piratas 

operam com o objetivo de saquear divisas, pertences da tripulação e, em alguns casos, parte ou 

totalidade do carregamento dos cargueiros (desvio de petróleo). Os modos operatórios e as 

escalas de ação dos piratas são, portanto, distintas. A dinâmica de diferenciação da pirataria 

marítima nas duas regiões da África constitui o objeto de nossa pesquisa. Sendo assim, a proposta 

dessa pesquisa tem como objetivo geral responder ao seguinte questionamento: Quais são os 

atores envolvidos nessas atividades e como constroem suas escalas de ação? Para atingir o 

objetivo central dessa pesquisa elaboramos os seguintes objetivos específicos: Quais os fatores 

geográficos, políticos, geopolíticos e econômicos podem explicar o surgimento e desenvolvimento 

da pirataria nessas regiões? Quais são as redes, os territórios e as territorialidades construídas 

pelos grupos envolvidos na pirataria no Chifre da África e no Golfo da Guiné?  

 A elaboração dessa pesquisa utiliza um arcabouço conceitual que mobiliza os seguintes 

conceitos: território estabelecido por Raffestin (1993) como "espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder" (RAFFESTIN, 1993), e considerando que para Souza o mesmo constitui 

"relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato 

referencial" (SOUZA, 2013); territorialidades, definidas por Sack (1986) como "tentativa, por 

indivíduo ou grupo, de afetar, influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos e relações, ao delimitar 

e assegurar seu controle sobre certa área geográfica"; multiterritorialidades que de acordo com 

Hasbaert é considerada “uma forma pós-moderna e contemporânea de reterritorialização” 

(HAESBAERT, 2004); e Escalas de ação definido por Kevin Cox (1998) como a expansão dos espaços 

de atuação de certas atividades, com objetivo de promover a sua ampliação econômica/ 

territorial, formando um processo de sobrepujança de espaços de dependência para espaços de 

engajamento. A pesquisa utiliza também como referência as categorias de análise de Estados 

Falidos (Failed States) a partir das contribuições de Gross (1996) e Rotberg (2004) e de Pirataria 

Marítima de acordo com o International Maritime Bureau (IMB) (2009).  

 

O conflito territorial no Norte do Mali: Entre práticas Espaciais heterônomas e insurgentes 

Vivian Santos da Silva (Doutoranda/UFRJ) 
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Resumo:  

O Mali, ex-colônia francesa localizada no Sahel africano e que figura entre os países mais pobres 

do mundo, é, desde 2012, palco de um enfrentamento aberto envolvendo o governo central, 

diferentes grupos de tuaregues, populações brancas e negras, organizações terroristas exógenas e 

endógenas, diversas milícias locais, redes criminosas, além de potências estrangeiras regionais e 

mundiais.  

O presente conflito encontra suas raízes na história de uma região que é palco de 

interações seculares entre civilizações do Mediterrâneo, do deserto do Saara e das savanas da 

África ocidental. Outra questão considerada relevante para a Geografia reside na problemática da 

circulação e do território em países marcados pela coabitação de populações nômades 

(minoritárias) e sedentárias. Sabemos que o processo histórico de desenvolvimento das 

sociedades foi marcado por inúmeros casos de perseguições de grupos nômades (e/ou apátridos). 

Sua insurgência tem inicio em março de 2012, com os ganhos territoriais do Movimento 

Nacional pela Libertação de Azawad (MNLA) e sua proclamação de Independência pelos rebeldes 

tuaregues, que culminou no golpe militar em Bamaco. Entre alianças e parceiras do MNLA com o 

grupo islamista radical Ansar Dine, temos a inserção de atores exógenos ao conflito, como grupos 

fundamentalistas árabo-berberes, que consolidaram suas posições no xadrez geopolítico regional 

graças ao controle de cidades e rotas estratégicas do Sahel.  

O conflito em curso nas regiões mais setentrionais se justifica também pela emergência de 

um novo tipo de separatismo étnico questionando os equilíbrios (precários) existentes no Sahel e 

a intangibilidade das fronteiras herdadas da colonização conclamada pela Organização dos Estados 

Africanos em 1966.  

Neste conflito, nos deparamos com o confronto de práticas espaciais heterônomas, que 

visam manter a ordem e o poder hierarquizado (Estado-nação do Mali, potências ocidentais e 

regionais) e de práticas espaciais insurgentes (rebeldes tuaregues) que têm por objetivo à 

transformação da realidade sócio-política. No jogo de xadrez da geopolítica regional estamos 

também em presença de grupos fundamentalistas islâmicos a priori exógenos ao conflito (Ansar 

Dine, MUJAO e AQMI), que tanto podem adotar práticas insurgentes como também práticas 

heterônomas, dependendo das estratégias, táticas ou alianças formadas, de acordo com seus 

objetivos de curto, médio e longo prazo.  

Constitui-se então como objetivo deste trabalho, analisar como às práticas espaciais 

heterônomas e práticas espaciais insurgentes, que desenvolvem-se e afrontam-se neste conflito, 
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protagonizada por diferentes atores, resultam na manutenção ou gênese de territórios (território-

zona, território-móvel, território-rede), e também em multiterritorialidades.  

Consideramos que a relevância da temática proposta revela-se em diversas dimensões e 

escalas. A primeira delas diz respeito à problemática da construção do Estado-nação pós-colonial e 

de territórios nacionais funcionalmente integrados, o que adquire grande relevância no continente 

africano, onde os colonizadores impuseram os quadros jurídicos e administrativos de Estado 

westfaliano e um modelo econômico de tipo rentista “em arquipélago” organizado em enclaves 

produtivos, eixos de escoamento até portos exportadores. A gestão da diversidade étnica, 

religiosa e das desigualdades regionais representou então um desafio maior nesse processo para 

governos que optaram por respeitar as fronteiras e os quadros da administração territorial 

herdados da colonização.  

Outra questão considerada relevante para a Geografia reside na problemática da circulação 

e do território em países marcados pela coabitação de populações nômades (minoritárias) e 

sedentárias. Sabemos que o processo histórico de desenvolvimento das sociedades foi marcado 

por inúmeros casos de perseguições de grupos nômades (e/ou apátridos). 

 Deste modo, entendemos que o trabalho desenvolvido neste artigo é uma oportunidade 

de enriquecer o debate geográfico sobre conflitos territoriais, utilizando uma abordagem da 

geopolítica, que não seja somente pautada na figura do Estado-nação, mas também na análise 

sobre as estruturas de poder, territorialidades e redes presentes no conflito, através das práticas 

espaciais engendradas neste.  

 

A diversidade de saberes em Moçambique e a missão batista brasileira: entre a colonialidade e o 

descolonial (1970- 2000) 

Priscila Rodrigues dos Santos (Mestre/PUC RJ) 

Resumo:  

Esta comunicação tem como proposta discutir as relações dos missionários batistas brasileiros e a 

diversidade de saberes presentes em Moçambique. Examinei a expansão da evangelização em 

Moçambique por meio de testemunhos e relatos de missionários batistas brasileiros que 

participaram da Junta Mundial de Missões entre a década de 1970 até o momento presente. A 

partir da experiência e da trajetória de vida de alguns missionários, foi possível responder à 

seguinte questão: como se deu a circulação de práticas evangélicas batistas entre as populações 
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de Beira, Maputo e Nampula e qual foi a relação estabelecida com os aspectos culturais 

moçambicanos? 

No cenário moçambicano, a corrente batista tecida pelo pastor moçambicano é um 

aglomerado de saberes. São saberes batistas simultaneamente atravessados por ações dos 

antepassados, por práticas de cura da medicina tradicional, por elementos da adivinhação, por um 

pastor-juiz responsável por resolver os litígios de familiares e apaziguar espíritos, por relações de 

gênero poligâmicas e loboladas. O objeto de pesquisa buscou interrogar construções discursivas 

enraizadas em valores universais presentes na evangelização, questionando discursos que 

promovem injustiças cognitivas. 

A construção discursiva dos missionários apresenta algumas visões reducionistas sobre a 

experiência religiosa moçambicana: demonização de um inimigo desconhecido (espíritos dos 

antepassados), condenação do islamismo por promover a poligamia e não compreender o sistema 

dos médicos tradicionais como cultura. 

A concepção de inferioridade cultural dos negros africanos elencada em jornais como o 

Jornal Batista e relatos dos missionários certificou que as continuidades das representações estão 

embasadas na colonialidade do poder e do saber, de natureza igual à da discriminação racial, 

ambos subprodutos do etnocentrismo, que estimulam as hierarquizações culturais em termos 

raciais, de gênero e religiosos. A partir da análise dos discursos de alguns missionários, 

problematizou-se a construção de imagens subalternizadas do africano e a continuidade dos 

comportamentos eurocêntricos na missão contemporânea dos batistas, os quais contribuem para 

a construção de identidades singulares e excludentes entre os moçambicanos convertidos. 

Contudo, por outro lado, também se verificou que os pastores moçambicanos formados nas 

missões batistas continuam  poligâmicos e lobolam suas mulheres. Para eles, o modo de ser 

cristão se opera de múltiplas formas, não é restrito ao modelo de família monogâmica proposta 

pelo cristianismo batista. Ser cristão em África significa circular entre diversos pertencimentos 

religiosos: em Moçambique, religião é aquilo a que se adere, mas do que uma prática cultural 

institucionalizada. 

Em uma entrevista a missionária Joana disse: “Todos vão dizer que são crentes, mas se 

você vai a fundo para investigar você vê que não é” (MATTOS, 2015: s,p.). Essa declaração 

corroborou alguns aspectos da investigação em torno do conflito epistêmico e da urgência em 

reconhecer saberes diversos, posto que os convertidos batistas que fazem parte do projeto batista 

possuem lógicas internas intercaladas de subjetividades inseridas na cultura dos antepassados, na 



 

 

60 

 

feitiçaria, no curandeirismo e em princípios do patriarcado. Por meio da religiosidade de 

moçambicanos batistas e sua relação com o projeto de batista, entrevejo algumas preocupações 

encaminhadas pelas epistemologias descoloniais. Dentre elas, busquei problematizar os contornos 

da interculturalidade presentes nos discursos batistas moçambicanos, apesar das aparentes 

ambiguidades que tais delineamentos interculturais demonstram em uma sociedade 

profundamente fragmentada pelo discurso racionalista ocidental. 

  

 

 


