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APRESENTAÇÃO 

 

As mulheres sempre desempenharam papéis fundamentais na organização das 

sociedades africanas. Desde o início do processo de sedentarização, as mulheres 

assumiram as tarefas agrícolas, sendo responsáveis pela sobrevivência física das 

comunidades. Segundo Cheik Anta Diop, a organização matriarcal é uma das bases da 

unidade cultural africana. 1 

Nas sociedades de organização matrilinear, o poder da mulher estava baseado 

em seu papel econômico. A herança biológica da mãe era mais forte e mais importante 

que a do pai. A mãe possuía um poder sagrado 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.  Nestas sociedades, era a mulher que recebia o dote no 

casamento, podendo repudiar seu marido a qualquer momento. O homem era quem 

levava seu clã para viver junto da mulher, pois era esta quem contribuía 

substancialmente para a economia.  

O matriarcado está diretamente ligado à filiação matrilinear, se apresentando 

como um sistema de colaboração e desenvolvimento harmonioso entre os sexos, com 

certa preponderância da mulher. As sociedades “uterocêntricas” foram as primeiras 

referências da organização da humanidade. 2 

Diante da importância histórica das mulheres na construção das sociedades 

africanas, organizamos a presente edição Áfricas e suas relações de gênero, 

objetivando reunir estudos com diferentes abordagens e temporalidades sobre os 

papéis femininos e as relações de gênero em diversos espaços do continente.  

A maternidade e o papel feminino no Egito e no reino de Kush na antiguidade 

são discutidos por Fernanda Chamarelli de Oliveira, que penetrou  nos diversos papéis 

sociais ocupados pelas mulheres nestas sociedades, tanto em âmbito familiar como 

social e político, atuando como sacerdotisas, líderes religiosas, conselheiras de seus 

maridos ou filhos ou como governantes autônomas e independentes, analisando a 

                                                           
1
 DIOP, Cheik Anta. The cultural unity of Black Africa – the domains of patriarchy and of matriarchy in 

classical antiquity. London: Karnak House, 1989. 
2
 Conceito apresentado por MOORE, Carlos. Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para 

entender o racismo. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. 
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função das soberanas que receberam o título de Candaces, que governaram em Kush 

em diferentes momentos entre os séculos II AEC ao IV EC. Este artigo busca 

compreender quais fatores presentes nestas sociedades possibilitaram o elevado 

status social ocupado por estas mulheres, dentre os quais destaca-se a maternidade, 

considerada a mantenedora da vida e do poder divino. 

No segundo artigo, Aline Beatriz Miranda da Silva nos conta sobre sua 

experiência de pesquisa em Moçambique, onde investigou a relação das mulheres 

viúvas com o direito ao luto. Em uma análise histórica sobre as razões do aumento da 

viuvez entre as mulheres de Maputo, a autora percorre os significados sociais do 

“vestir o luto” e os usos do “ritual de purificação”, a que as viúvas devem ser 

submetidas. A partir de conversas com viúvas moçambicanas, discute a visão que a 

sociedade guarda das mulheres, frequentemente associadas à feitiçaria, em que uma 

mulher viúva pode ser interpretada como alguém que provocou a morte e a doença de 

seu marido. A autora apresenta também a questão da “expropriação” dos bens das 

viúvas, que pelas tradições, não tem direito às propriedades da família. A relação entre 

o direito a vestir o luto e a existência feminina nos aproxima do universo sentimental 

das mulheres moçambicanas, levando-nos a compreender os signos da morte e do 

feminino em Moçambique contemporâneo.  

Assunção de Maria Souza e Silva traz um artigo sobre as marcas de gênero na 

poesia da escritora angolana Paula Tavares e da são-tomense Conceição Lima. Para 

tanto, a autora apresenta o contexto político e social destes dois países e situa a 

realidade das mulheres nestas sociedades, sendo as duas poetas entendidas como 

determinantes para as transformações das relações de gênero, que começam a 

despontar a partir da década de 1980. O texto nos leva a refletir sobre a tensão entre o 

papel representativo das mulheres nas sociedades africanas e a exclusão delas nos 

espaços intelectuais, exclusão esta intensificada pelo processo colonial que agravou o 

nível de subjugação feminina, e passou a impor um modelo de dominação do 

feminino, buscando-se “civilizar” as mulheres e arrancá-las do estado “selvagem”. A 

inserção das mulheres na literatura permite a superação desta realidade, promovendo 

a inserção delas no cenário social, político e cultural, na perspectiva de retomar seu 

papel social, através da “performance intelectual”. 
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O artigo “Batuques e Segredos”, de Helena Santos Assunção, traz os relatos da 

experiência da pesquisadora em Moçambique e uma análise etnográfica sobre os 

aspectos fundamentais dos ritos de iniciação feminina entre os Macuas. Centrada no 

simbolismo das capulanas- tecidos tradicionais estampados típicos de Moçambique, a 

autora percorre os diversos usos e sentidos destes na sociedade Macua- 

especialmente sua importância nos ritos de iniciação das mulheres. O texto prioriza a 

perspectiva das mulheres adultas iniciadas, apresentando os ensinamentos inerentes 

ao rito e suas formas de transmissão dos saberes, considerados essenciais para mulher 

se tornar uma boa parceira e oferecer prazer sexual ao companheiro, além de saber 

cuidar da casa e realizar as tarefas domésticas.  

Mariana Bracks Fonseca discute a importância da Conquista de Matamba na 

trajetória histórica da Rainha Nzinga Mbandi. Discute a questão da antiguidade do 

poder feminino na África Central e reflete sobre as legitimidades das mulheres em 

assumirem o poder central nos reinos do Ndongo e Matamba. O texto traz uma 

reflexão sobre como os agentes coloniais e missionários europeus buscaram construir 

uma ideia de impossibilidade do poder feminino, buscando deslegitimar Nzinga e sua 

política de resistência. O degenerado apetite sexual da rainha e seu “harém de 

concumbinos” travestidos inflaram a imaginação de escritores europeus nos séculos 

seguintes, contribuindo para a criação de representações em torno de Nzinga, nem 

sempre fundamentados na realidade política centro-africana. Se a soberana do século 

XVII lutou muito para garantir seus espaços de mando, ela mesma tornou-se um 

precedente para o poder feminino na África Central, sendo a primeira de muitas 

Rainhas Jingas que governarama refgião.  

O texto “Matriarcado em África”, de Camille Johaan School, traz uma análise 

sobre a relação entre as instituições matriarcais e a história da África, a partir do 

exame de discursos de importantes intelectuais africanos. O conceito de matriarcado é 

entendido como um conjunto de discursos inscritos na história e que possuem uma 

arqueologia discursiva, a partir da perspectiva de Michel Foucault, que visa inserir os 

discursos em uma trama histórica complexa que desnaturaliza os “regimes de 

verdade”. Dessa forma, a autora discute a gênese do conceito de matriarcado e suas 

mutações ao longo dos tempos, analisando o objetivo político de cada 

conceitualização.  
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Com o livro Áfricas e suas relações de gênero, pretendemos evidenciar como as 

mulheres sempre ocuparam lugar de destaque enquanto protagonistas dos processos 

históricos. Os artigos mostram, de diferentes formas, os papéis sociais desempenhados 

pelas mulheres ao longo dos anos, em diversas partes do continente, e as relações 

sociais tecidas por estas ações. Pensar as histórias das mulheres africanas nos leva a 

refletir sobre os diversos processos históricos vivenciados no continente. Esperamos 

assim colaborar para o fortalecimento das pesquisas em História da África e reafirmar 

o valor das ancestrais, que tanto trabalharam e que tanto construíram os valores 

sociais, muitos dos quais compartilhamos hoje.  

 

 

Mariana Bracks Fonseca 

Editora e Organizadora 
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O LUGAR DO FEMININO E A MATERNIDADE:  

INTERAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS ENTRE EGITO E KUSH NA ANTIGUIDADE 

 

Fernanda Chamarelli de Oliveira* 

 

 

O presente artigo busca analisar o lugar social da mulher núbia a partir do 

estudo da sociedade kushita e de suas principais interações sociais e culturais com a 

sociedade egípcia, considerando como período relevante para a pesquisa do Reino 

Novo, na história egípcia, ao século II EC. Para tanto, utilizaremos como referência 

mulheres que compunham as famílias de soberanos e governantes, tanto no Egito 

como em Kush, e que também assumiram importantes papeis nas esferas social e 

política, atuando como sacerdotisas, líderes religiosas, conselheiras de seus maridos 

ou filhos ou como governantes autônomas e independentes, as soberanas que 

receberam o título de Candaces, que governaram em Kush em diferentes momentos 

entre os séculos II AEC ao IV EC. 

Visamos debater e repensar as categorias de mulher e maternidade, 

relacionando-os com o local etnográfico e o recorte temporal em questão, buscando 

compreender quais fatores presentes nestas sociedades possibilitaram este 

posicionamento de elevado status ocupado por estas mulheres3. Entendemos que a 

reflexão que nos parece relevante para este questionamento está no significado que 

estas sociedades atribuíam ao papel materno, sendo este considerado como 

mantenedor da vida, divino, aquele que transmitiria ao soberano características 

essenciais para que ele pudesse governar e administrar, que garantia a mulher um 

poder que não era apenas centrado na organização política, mas era um poder 

                                                           
*Mestre no Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura na PUC- RJ. 
3
 Entendemos local etnográfico como um espaço com relações sociais, culturais e históricas próprias e 

subjetivas à análise do pesquisador, se fazendo necessário um olhar atento a seu contexto e formulação 
de indagações sobre como essa realidade social é construída. Trata-se de um espaço a ser observado, 
estudado e compreendido considerando as regularidades e variações de práticas e atitudes e o 
reconhecimento de singularidades e diversidades que constituem os fenômenos sociais, com um olhar 
além das definições que se tornam oficiais a partir de sua legitimação por estruturas de poder. É 
importante considerar este local como aquele que orienta a pesquisa na busca por produzir um estudo 
que se refere à experiência singular que se desenvolve a partir da interação entre este espaço e o 
pesquisador. Ver: CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. 
Rio de Janeiro: Ed UFRJ, 1998. 
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religioso, sendo a mulher associada a diferentes divindades femininas, entre elas a 

deusa Ísis, a deusa mãe. 

Buscamos relativizar o uso dos termos homem/mulher, posto que o 

entendemos a partir de uma construção sociocultural da sociedade ocidental na qual 

estamos inseridos, mas que nas sociedades em questão neste trabalho não assumiam 

o mesmo significado. As biologias femininas são socialmente construídas, e, desta 

forma, não podem ser analisadas de formas semelhantes em diferentes sociedades. 

Ser mulher e ser mãe no Egito e em Kush na antiguidade eram dotados de outros 

referenciais culturais associados aos locais e temporalidades em questão. 

 

As interações políticas, econômicas e culturais entre Egito e Núbia 

 

Na Antiguidade, o continente africano era conhecido como Líbia, nome 

associado ao termo libis, que significava vento austral. De acordo com Cristiano Bispo4, 

o termo Africorum terra, terra dos Afri, singular Afer, foi utilizado pelos romanos para 

nomear a parte setentrional do continente. A origem deste termo ainda é 

desconhecida, mas existem outras definições possíveis para o termo África, sendo elas 

uma proveniente da palavra fenícia Afar, que significava pó; ser ligado ao nome da 

tribo bérbere Afri, que se tratava de um grupo nômade que vivia na região de Cartago; 

derivação da palavra aprica (solarengo). 

A curiosidade e admiração sobre a região conhecida como Líbia sempre 

esteve presente entre os gregos, sendo a obra produzida por Heródoto, História5, 

fonte de importantes informações e relatos de características da região, o que a faz ser 

reconhecida como um documento de relevante valor para os estudos da África na 

antiguidade. 

                                                           
4
 BISPO, Cristiano Pinto de Moraes. Narrativa, Identidade e Alteridade nas Interações entre atenienses 

e etíopes macróbios nos séculos VI e V a. C. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Programa de Pós-graduação em História Comparada, Rio de Janeiro, 2006, p. 26. 
5
 A obra História, do grego Heródoto, é um documento clássico e de informações valorosas para os 

estudos africanistas. Nesta obra são elencados comentários sobre clima, vegetação, relevo, hidrografia e 
aspectos humanos que apresentam um enorme valor para os estudos da África Antiga. 



12 
 

Na obra de Heródoto dois grupos são definidos como autóctones, os líbios e 

os etíopes, que segundo ele ocupavam a maior parte da África6. Os líbios estavam 

localizados na parte norte do continente, do oeste do Egito ao atual Estreito de 

Gibraltar. Os etíopes, termo derivado do grego que significava homens do rosto 

queimado ou tisnado, possuíam uma localização de difícil definição, porém, segundo 

Bispo7, no século V AEC, a região ocupada por eles correspondia ao sul da Baixa Núbia, 

território que engloba da Quarta Catarata do Nilo aos rios Nilo Branco e Azul. Na 

atualidade a região corresponde ao território do Sudão, que está localizado ao sul do 

Egito.  

Segundo Heródoto, a região da Etiópia era composta por um relevo 

montanhoso e por descontinuidades no curso do rio Nilo, o que causava dificuldades 

de acesso ao território. A cadeia montanhosa presente na região é a Arábica, que 

aumenta em direção ao sul. As variações de clima presentes nesta região do Saara 

contribuíram para que ocorressem diversas migrações em distintos períodos, 

ocasionando uma ocupação das margens férteis do rio Nilo. Os grupos que ocuparam 

as margens do rio possuíam um elevado grau de afinidade, considerando desde o Delta 

do Nilo até as regiões da Baixa Núbia e Alta Núbia. 

As informações sobre a história e a cultura da região da Núbia são baseadas 

principalmente em objetos de cultura material, pois ainda lidamos com uma falta de 

documentação escrita em relação à região. A região correspondente a Núbia antiga foi 

inicialmente denominada de Ta Seti e foi descoberta por antigos viajantes, se 

localizando entre Tebas e Assuã, na região da primeira catarata do rio Nilo. As 

pesquisas arqueológicas dão conta de uma grande expansão desde o século IV AEC, 

com a ocupação de terras que iam da segunda catarata no Norte, até a parte Sul da 

sexta catarata, na confluência do Nilo Azul, na atual região do Sudão.  

O termo mais antigo utilizado para denominar a região da Núbia foi encontro 

em inscrições egípcias, como “Ta Nehesu” ou “a terra dos pretos”. Segundo Shehata 

                                                           
6
 HERÓDOTO, História. Livro IV. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 

1998. 
7
 BISPO, 2016, p. 30. 
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Adam8, os egípcios retratavam a Núbia como uma terra povoada por negros e seus 

habitantes como de pele muito mais escura que a sua. Os gregos, e mais tarde os 

romanos, os chamavam de etíopes, nome que tinha como significado “os que possuem 

a pele queimada”. A mesma referência, segundo o autor, é encontrada em relatos de 

viajantes árabes, que se referiam a esta região como Bilad-al-Suden, o “país dos 

negros”.  

De acordo com Adam9, os egípcios, desde os primeiros tempos, foram 

fascinados pela Núbia, atraídos por suas riquezas, como marfim, ébano, ouro e pedras 

semipreciosas. Portanto, para melhor compreendermos a história da região da Núbia, 

é importante compreender suas relações econômicas, políticas e culturais com o Egito. 

Essas relações já se mostram possíveis de serem observadas entre 3000 e 

2500 AEC, quando se observa na região da Núbia uma divisão em numerosas famílias, 

que apesar de apresentarem, cada uma, sua própria cultura material e seus ritos 

funerários, possuíam relevantes semelhanças entre si, e em relação aos egípcios do 

período pré-dinástico10. Esse grupo que ocupou a região neste período, equivalente a 

primeira e a segunda dinastia egípcia foi denominado pelos arqueólogos como Grupo 

A, e segundo Necia Harkless11 , apresentavam um contato considerável com o Egito, 

principalmente baseado em relações comerciais. O arqueólogo George A. Reisner12 

classificou os habitantes que vieram do sul do Egito como grupos A, B e C. Esses grupos 

mantiveram relações com os egípcios com regularidade e em diferentes momentos 

históricos.  

De acordo com Reisner, a cultura do grupo A, que ocupava o espaço entre a 

primeira e a segunda Cataratas do rio Nilo, foi contemporânea a I dinastia egípcia, 

tendo posição importante no comércio entre produtos egípcios e os que vinham de 

locais mais ao sul do Nilo e da África Subsaariana. A importância desse grupo foi 

                                                           
8
 SHEHATA ADAM. A importância da Núbia: um elo entre a África central e o Mediterrâneo. In: 

MOKHTAR, G. (coord.). História geral da África, II: África antiga / editado por Gamal Mokhtar. – 2.ed. 
rev. Brasília: UNESCO, 2010. 
9
 ADAM, 2010. 

10
 Para consultar a cronologia utilizada para as sociedades egípcia e núbia ver os anexos 1 e 2 ao final do 

artigo. 
11

 HARKLESS, Necia Desiree. Nubian pharaohs and meroitic kings – the kingdom of Kush. Bloomington: 
Author House, 2006. 
12

 REISNER, G. A. Von. The archaelogical survey of Nubia. Cairo, National Printing Department. V. 1, 
1990. 
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interrompida com a formação do Estado Egípcio, quando se observa uma 

desestruturação da cultura desse grupo. 

O grupo C é reconhecido pelos arqueólogos como uma continuação do grupo 

A, acreditando-se ser contemporâneo a IV dinastia egípcia, perdurando até o início do 

Reino Novo. De acordo com os registros presentes no Reino Intermediário egípcio, o 

grupo C estava estabelecido na região do Wawat, na parte norte da Baixa Núbia, 

próximo à fronteira com o Egito, enquanto a cultura Kerma ocupava o território de 

Kush.  

Ainda que contemporânea ao grupo C, a cultura Kerma, de acordo com 

Harkless13, a supera em influência e poder, sendo um protótipo para as posteriores 

culturas que se desenvolvem em Napata e Méroe, capitais do Reino Kush. 

Segundo a autora, Kerma é a primeira monarquia núbia de mais relevante 

prosperidade que emergiu no terceiro milênio antes da Era Comum. Essa cultura não 

se limitava a essa região, se expandindo para a região da Alta Núbia, desde a segunda 

catarata, no norte do Nilo, até a parte sul da terceira catarata.  

Kerma estabeleceu relações comerciais com a XII dinastia egípcia e de acordo 

com as inscrições egípcias e objetos de valor preservados, como estátuas e estelas, foi 

um centro administrativo e um importante local de relações comerciais. De acordo 

com Harkless14, a partir da pesquisa desenvolvida pelo arqueólogo Hintze, o local foi a 

residência dos “governantes de Kush”, que ali foram enterrados. Este postulado pode 

ser afirmado a partir da descoberta arqueológica de um grande cemitério real, que 

ocupava uma extensa área. 

A história de Kerma tem uma duração de cerca de mil anos, chegando a seu 

fim com a dominação egípcia, no período conhecido como Reino Novo na história 

egípcia. O nome deste reino núbio foi escrito pelos egípcios em hieróglifos, sendo 

denominado de Kush. Desta forma, observamos que o nome geográfico de Kush está 

diretamente ligado a Kerma.  
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A dominação egípcia sobre a região de Kerma foi implementada com a 

fundação do vice-reinado de Kush. Segundo Mohamed Sherif15 , a direção 

administrativa egípcia nesta região estava a cargo do vice-rei. Desde o início este 

funcionário ostentava o título de “governador dos países do Sul”, que correspondia a 

sua função, e também o de “filho do rei”. Esse sistema de vice-reinado visava garantir 

a dominação egípcia a partir da nomeação dos “filhos do rei de Kush”. Sua 

administração incluía a região de Kush, na alta Núbia, a região do Wawat, na baixa 

Núbia, e a região de Assuã até El Kab, no Egito.  

Mohamed Sherif aponta sobre a dominação egípcia na região da Núbia: 

 

As razões que levaram os egípcios a ocupar parte da Núbia foram ao 
mesmo tempo econômicas e defensivas. As razões econômicas eram 
o desejo de garantir os produtos do sul, como penas de avestruz, 
peles de leopardo, marfim e ébano, e por outro a exploração das 
riquezas minerais da Núbia. Além disso, a segurança do reino exigia a 
defesa de uma fronteira meridional contra os núbios e os povos do 
deserto à leste.16 

 

Observamos assim que a região da Núbia se configurava como um território 

de posição estratégica dentro do continente, onde é possível localizar a existência de 

importantes rotas comerciais, o que despertava o interesse egípcio na região. As 

relações entre a Núbia e o Egito não podem, portanto, serem reduzidas apenas a uma 

abordagem que considere o primeiro somente como uma região dominada, onde os 

valores culturais e sociais egípcios se fariam necessários para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Cristiano Bispo: 

 

Acreditamos que esta interação perpassou por relações de 
fraternidade e de animosidade, pois a interseção entre as terras 
egípcias e etíopes servia como elo entre a África Mediterrânica e a 
Subsaariana, como também entre a costa do Mar Vermelho e o 
interior do continente, rumo ao oásis do Oeste e as florestas 
tropicais. Esta posição privilegiada facilitava o comércio e a 
distribuição das especiarias africanas.17 

 

                                                           
15

 NAGM-EL-DIN MOHAMED SHERIF. A Núbia antes de Napata (3100 a 750 antes da Era Cristã). In: 
MOKHTAR, G. (coord.). História geral da África, II: África antiga / editado por Gamal Mokhtar. – 2.ed. 
rev. Brasília: UNESCO, 2010. 
16

 SHERIF, 1983, p. 243 
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No fim do Reino Novo, os núbios já demonstravam ter uma participação mais 

relevante nas questões internas relacionadas a administração egípcia, devido a 

prosperidade por eles alcançada. Após a saída dos egípcios da Núbia, de acordo com 

Alberto da Costa e Silva18, os sacerdotes da região de Jerbel Barcal buscaram apoio e 

aliança com uma linhagem de régulos locais, que assim assumiam a função de reis, e, 

em troca também se comprometiam a serem defensores da fé. A cidade de Napata 

passa a ser a capital do Reino de Kush, sendo o rei Kashta o primeiro núbio a 

governador o Egito como faraó da XXV dinastia, a dinastia dos reis núbios. 

Desta forma, o que conhecemos como Reino de Kush é também denominado 

de Reino de Napata e Méroe, por terem sido estas as capitais do reino após a 

dominação egípcia. As principais descobertas arqueológicas para o estudo da história 

do Reino Kush com a capital em Napata são o cemitério real e as pirâmides de El Kurru 

e também as localizadas em Nuri. 

A capital do Reino Kush é transferida para Méroe no século III AEC, sendo este 

o período de maior desenvolvimento cultural da história do reino. Acredita-se que essa 

transferência possa ter tido motivos climáticos e econômicos. A região de Méroe era 

mais propícia a criação de animais e a agricultura, graças a enormes bacias de irrigação 

ali existentes, bem como, segundo Silva19 , se localizava em uma posição estratégica 

para o comércio de mercadorias de luxo, como o marfim, as penas de avestruz, as 

peles de leopardo, as gomas e as resinas. Fato que não devemos deixar de considerar, 

como apontado por Elikia M´Bokolo20 , é que esta transferência também se relaciona 

com o desejo dos chefes locais em conquistar sua hegemonia em relação a civilização 

egípcia. Sendo a cultura egípcia bastante presente quando a capital se localizava em 

Napata, com a transferência já se observa um maior afastamento desta. 

 

A XXV Dinastia e o domínio dos soberanos núbios sobre o Egito 

 

Os contatos estabelecidos entre egípcios e etíopes foram bastante frequentes 

e conflituosos. Desde as primeiras dinastias egípcias, a necessidade de matérias-primas 

                                                           
18

 SILVA, Alberto da Costa. A enxada e a lança – A África antes dos portugueses. Editora Nova Front, 
2011.  
19

 Ibidem 
20

 M´BOKOLO, Elikia. África negra- história e civilizações. Salvador: EDUFBA, 2009. 
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que eram encontradas na região da Núbia fez com que os faraós organizassem 

expedições a esse território. Desta forma, havia entre ambos, segundo Bispo21, uma 

disputa por rotas comerciais, zonas produtoras de especiarias22 e territórios que 

perdurou por um longo período, contando com intervalos de hospitalidade, relações 

de amizade, bem como de animosidades.  

Ao considerarmos a história do Egito, é possível observar que os períodos de 

crise não foram incomuns. O poder centralizado na figura do faraó foi ameaçado por 

uma série de dificuldades, sendo elas tanto de ordem material, como com a ocorrência 

de secas e pragas, como de ordem social, devido a guerras e conflitos sucessórios. 

Um dos períodos de crise no governo egípcio, que nos é especialmente 

relevante para o estudo de nosso objeto, ocorre no Terceiro Período Intermediário, 

1070 a 712 AEC, alcançando uma parte da época tardia, quando ocorre uma divisão e 

diferentes governantes partilham o território egípcio ao mesmo tempo, constituindo 

dinastias paralelas, apesar de nem todos adotarem a titulatura faraônica. É um período 

de descentralização, onde grupos estrangeiros passam a ter uma atuação mais 

importante no território egípcio. As dinastias formadas por esses grupos estão 

compreendidas entre a XXI até a XXV. 

A XXV dinastia egípcia é também conhecida como a dinastia etíope neste 

território. Ela se forma por volta de 770 AEC, a partir do governo de Kashta, que 

segundo Harkless23, era aparentemente irmão de Alara e foi seu sucessor no governo, 

sendo este último reconhecido como o primeiro governante no Reino de Napata em 

Kush.  

A legitimidade de Kashta como governante foi estabelecida pela nomeação da 

irmã de Alara como “princesa de Amon”, o que garantiu uma justificativa para a 

sucessão real e facilitou que valores que eram tradicionais na sociedade kushita 

fossem praticados em consonância com os conceitos reais já existentes no Egito. 

Kashta foi casado com sua irmã Pebtatma, que assumiu os papeis de sistrum player of 
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 BISPO, 2006. 
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 Entre estas especiarias podemos apontar o ouro, pedras preciosas, marfim, peles de animais, madeira, 
entre outros. 
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Amon Re24, irmã do rei e filha do rei. Ele foi assim reconhecido como governante pelos 

sacerdotes de Amon assim que chegou em Tebas. 

Observamos aqui, como discutido por Angelika Lohwasser25, que o primeiro 

governante, Alara, era do gênero masculino, assim como a função de soberano era 

desta forma ocupada por representantes deste gênero. Sendo reconhecido como 

aquele que funda a linhagem de soberanos em Napata, se presume que o direito de 

governar esse território se inicia com ele. Para legitimar sua posição enquanto 

soberano na XXV dinastia, Kashta precisou ser reconheceu como pertencente a 

linhagem que se remetia às irmãs de Alara, demonstrando que a possibilidade de 

garantir o direito de governar foi transferida de Alara para suas irmãs, que legavam 

este poder a seus filhos. 

Segundo a autora, essa relação demonstra que, na sociedade kushita, e desta 

forma também tão claramente presente em sua administração no território egípcio, a 

sucessão de governantes ocorria baseada na matrilinearidade. A partir desta 

organização a pessoa que pode conceder um cargo é sempre uma mulher, que em 

geral é a irmã do governante. É ela quem transmite o direito de governar a seus filhos 

homens, pois como já apontado, a função de soberano era ocupada por um 

representante do gênero masculino, enquanto as mulheres herdam o direito de 

transmitir esta função.  

 A esposa de Kashta também recebeu o título de mãe da primeira kushita a 

ser designada como God´s wife of Amon, esposa do deus Amon, sua filha Amenirdis I. 

O nome Amenirdis, segundo Lohwasser26, significa “Amun-is-the-one-who-gave-her” 

(Amon foi quem a ofereceu) e foi nome kushita adotado para todas as mulheres que 

assumiram o cargo de esposas do deus Amon. 

Buscando realizar uma ligação entre o poder de governo kushita que se 

estabelecia no território egípcio e o clero do deus Amon, as mulheres passaram a 
                                                           
24

 O sistrum, ou sistro, é um instrumento musical que era utilizado no Egito em cerimônias de culto a 
deusa Hathor, sendo também utilizados para outras divindades, como Isis, Amon e Bastet. Seu som se 
assemelhava ao de um chocalho, sendo confeccionado principalmente em bronze. Se acreditava que 
seu som promovia o apaziguamento, alivia as mulheres no parto e espantava os espíritos nocivos.  
25

 LOHWASSER, Angelika. Queenship in Kush: Status, Role and Ideology of Royal Women. Journal of the 
American Research Center in Egypt 38, 2001, p. 65. 
26

 “Nubianess” and the God’s Wives of the 25th Dynasty: Office Holders, the Institution, Reception 
and Reaction. In: BECKER, Meike; BLÖBAUM, Anke Ilona; LOHWASSER, Angelika (eds.): Prayer and 
Power. Proceedings of the Conference on the God’s Wives of Amun in Egypt during the First Millennium 
BC (Ägypten und Altes Testament 84). Münster: Ugarit-Verlag, 2016, p. 122. 
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incorporar o poder político como representantes da dinastia governante em Tebas 

juntamente com o poder espiritual e econômico estabelecido pela instituição religiosa. 

Para melhor compreendermos esta relação, é importante considerarmos que 

para que seu cargo fosse legitimado e para garantir uma filiação que fosse de 

descendência kushita, mas também com uma identidade egípcia, Amenirdis I, segundo 

Lohwasser27, é reconhecida como filha de Kashta e Pebtatma e filha adotiva de 

Shepenwepet, nome introduzido ao cargo pelos egípcios na XXIII dinastia, o que a 

ligava a uma ancestral predecessora. 

Para autora, a adoção de Amenirdis I por Shepenwepet I foi acertada pelo 

próprio Kahsta, que via na nomeação de sua filha para esta função uma importante 

oportunidade política, posto que, sendo o governante apoiado por Amon, a cidade de 

Tebas era vista como sagrada e não poderia sofrer ataques. 

A partir desta instituição da dinastia etíope no Egito e das formas de 

reconhecimento e legitimação adotadas, é possível observar o papel essencial que era 

assumido pelas mulheres, tanto no Egito quanto em Kush, considerando que eram elas 

que garantiam a validade do posicionamento e da aceitação de um governante a partir 

de sua descendência.  

Segundo Williams e Finch28, na XXV dinastia havia se tornado uma prática para 

o faraó instalar seus parentes do sexo feminino como as sumo-sacerdotisas de Amon 

em Tebas. Essas mulheres na verdade teriam se tornado governantes no Alto Egito. 

Foram empreendidas por elas massivas restaurações e obras públicas em Tebas e em 

todo Alto Egito. Seus nomes estão presentes em monumentos, edifícios e estátuas e 

elas são retratadas tanto como sacerdotisas quanto administradoras. 

De acordo com Lohwasser29, nesta dinastia, a posição ocupada pelas mulheres 

associadas ao deus Amon era usada para expressar um conceito próprio de governo 

kushita e a participação das mulheres nele. Essas mulheres eram exclusivamente 

associadas a este deus e de todos os mortais, eram as que possuíam um contato mais 

próximo a ele. Enquanto em Kush as mulheres da família do governante eram 

comumente retratadas a seu lado, na dinastia kushita no Egito essa representação era 

                                                           
27

 Ibidem, 2016. 
28

 WILLIAMS, Larry e FINCH, Charles S. As grandes rainhas da Etiópia. In: SERTIMA, Ivan Van. Mulheres 
negras na antiguidade. New Jersey: Transaction Publishers, 2007, 13ª edição, p.12-35. 
29

 LOHWASSER, 2016. 



20 
 

feita a partir das God´s Wives of Amun, criando uma alternativa de aceitação nas duas 

sociedades. 

Em termos religiosos, podemos observar o papel das mulheres em Kush como 

de extremo prestígio e importância. Segundo Lohwasser30, elas assumem uma 

dimensão nos ritos de culto aos deuses que no Egito era restrita apenas ao soberano. 

As mulheres que compunham a família do governante e seus possíveis sucessores não 

apenas realizavam o preparo do culto, como também dele participavam, se 

comunicando elas próprias com os deuses. A relevância deste papel pode ser 

compreendida quando observamos que, segundo a autora, eram essas mulheres que 

requeriam ao deus Amon a posição de governante para o novo soberano que estava 

sendo investido no cargo. 

No culto aos deuses, de acordo com a autora, as mulheres auxiliavam o rei 

tocando o sistrum, o que era uma atividade preliminar ao ritual. Essas mulheres 

derramavam libações para Amon, que se constituíam em água ou leite, que seriam 

oferecidos por si próprios, ou teriam ligação com um desejo de fertilidade e de 

purificação. Essa prática foi inicialmente representada a partir da XXV dinastia, nos 

levando a estabelecer uma relação entre a mesma e o papel que era assumido pelas 

mulheres kushita no ritual de culto aos deuses. 

A submissão do Egito ao poder dos governantes kushita foi completada por 

Piankhy, irmão de Kashta. Segundo Harkless31, Piankhy aparece como aquele que foi 

apontado por Amon para ser o senhor do trono das duas terras, de acordo com a 

Estela de arenito de Piye (747 AEC). Piankhy era irmão de Amenirdis I e sua filha 

Shepenwepet II foi eleita por ele como God´s Wife of Amun. Shepenwepet II era 

biologicamente núbia, mas para garantir sua identidade egípcia foi adotada por sua tia, 

Amenirdis I.  

De acordo com Boubacar Keita32 foi sob o governo de Piankhy que o domínio 

núbio sob o Egito parece ter assumido suas maiores proporções e conseguido adquirir 

mais prestígio. Shabaka, irmão de Piankhy, reforçou a dominação sobre todo o vale do 

Nilo, por volta de 713 AEC e foi responsável pela tentativa de manter boas relações 
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com os governantes do Oriente Próximo, mais especificamente com os assírios, que 

faziam forte pressão sob territórios que estavam sob controle egípcio.  

Taharqa, filho de Piankhy, assume o governo com a função de conter o ímpeto 

dos assírios que constantemente ameaçavam os domínios egípcios e kushitas. Se 

dedicou a reestabelece a ordem e a justiça nos territórios por ele administrados, 

edificando monumentos para glorificar Amon e a estabilização de seus domínios. 

Existem 26 edificações com inscrições que são creditadas a Taharqa. Sua filha, 

Amenirdis II, foi adotada por Shepenwepet II e foi indicada para o ofício de God´s Wife 

of Amun.  

Para legitimar sua função enquanto governante, Taharqa se remete às 

ancestrais femininas de sua mãe. Essas ancestrais que foram importantes para que ele 

se proclamasse soberano traçavam sua linhagem como relacionada às irmãs de Alara, 

dado que segundo Lohwasser33 evidencia a organização matrilinear da sociedade 

kushita. 

Em sua coroação, momento de grande importância tanto para a sociedade 

kushita quanto para egípcia, pois significava a continuidade de uma linhagem no 

governo, Taharqa conta com a presença de sua mãe, Abalo, que viaja até Mênfis para 

participar de seu entronamento. A presença da mãe, de acordo com Lohwasser34, era 

essencial e decisiva para a coroação, pois era ela quem legitimava a candidatura do 

soberano, seu filho. 

Em todas as representações de coroação de soberanos kushitas é possível 

observar a presença de sua mãe e de sua esposa. Sem elas esta cerimônia não 

ocorreria, pois são as responsáveis por agitar o sistrum e também oferecer as libações, 

exercendo as funções de sacerdotisas e inaugurando o governo do novo soberano. A 

mãe ainda é responsável por realizar um discurso, onde clama por Amon para que 

conceda a função de governante para seu filho. 

Taharqa foi sucedido por seu sobrinho, Tanutamon. Este enfrentou 

constantes ameaças de ataques assírios, buscando manter um controle efetivo sobre 

os domínios ao Norte, o que não foi possível. O soberano não conseguiu conter o 
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avanço assírio, que acabou por se estender até Tebas, que foi saqueada em 666 AED. 

Esse acontecimento marca o fim dos governos dos soberanos núbios da XXV dinastia. 

 

O culto ao deus Amon no Egito e na Núbia 

 

Amon é uma das mais importantes divindades no panteão egípcio. É 

considerado um dos patronos da realeza no Antigo Egito, dada sua força geradora e 

protetora. De acordo com José das Candeias Sales35, Amon foi instituído 

primeiramente como deus de Tebas, obtendo grande prestígio político e religioso na 

XII dinastia egípcia, e posteriormente, a partir da XVIII dinastia, sendo reconhecido 

como um deus de todo o território egípcio, estando ligado a garantir e promover a 

expansão territorial egípcia. 

Era dotado de um enorme poder gerador e era considerado como deus do ar 

e do vento, e como o primeiro elemento cósmico que havia recebido a vida diante do 

caos que dominava o Universo antes que este assumisse forma. Sua contrapartida 

feminina é Amonet, que também assume a forma da deusa Mut, e juntos eles 

constituíam um dos quatro casais da Ogdóade de Hermópolis36, estando ligados ao 

aspecto oculto e intangível do caos. Amonet é apontada em alguns relatos, segundo 

Sales37, como mãe de Amon, concepção que pode estar relacionada ao fato dela ser 

uma divindade mais antiga Amon, o tendo recebido em Hermópolis quando ele chocou 

o próprio ovo de onde saiu. 

Amonet era representada com forma humana e antecedeu a Mut como 

esposa de Amon em Tebas. Possui grande relevância nas cerimônias de entronização 

do soberano e de renovação do poder monárquico. Estava ligada ao soberano das 

Duas Terras e representava um símbolo de proteção e de favor divino. 

Os animais sagrados do deus Amon eram a gansa e o carneiro. A proximidade 

com a gansa se dava pela reputação viril que era atribuída ao animal, que teria 

colocado o ovo cósmico, representação que muito se adequava a um deus que se 
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pretendia ser universal e primordial. No entanto, sua representação enquanto gansa 

não se torna muito usual, permanecendo as longas penas que eram associadas ao deus 

e que se encontram em praticamente todas as suas representações. 

A forma reconhecida como a mais assumida por Amon é a de carneiro, pois se 

associa a energia procriadora do animal e ao seu poder e virilidade. Era representado 

com chifres curvados, baixo e com a cauda curta. Poderia também ser representado 

em sua forma antropomórfica, com cabeça de carneiro, com ou sem as longas penas 

de gansa ou o disco solar e a serpente uraeus, sempre apresentando a imagem de um 

deus potente e criador. 

O disco solar que por vezes aparece em sua representação, entre suas longas 

penas, é resultado de sua ligação com Ra, o sol. Quando adquire reconhecimento e 

prestígio em todo território egípcio, Amon passa a ser associado a Ra, assumindo a 

forma de Amon-Ra, assumindo a forma do novo deus do estado, como seu aspecto 

solar e criador, e assegurando a proteção do território e de seu governante. 

O deus Ra era reconhecido como deus criador, sendo detentor de grande 

importância durante o Reino Antigo, tendo ele emergido por si mesmo do deus 

primordial Atum, no mito de criação de Heliópolis38. A partir da V dinastia, os 

soberanos egípcios adotaram o título de Filhos de Ra, sendo este deus quem 

pessoalmente colocava o soberano, seu filho, como governante egípcio. Amon então, 

para ultrapassar as limitações de ser apenas um deus local, precisava associar-se ao 

deus Ra, adotando seus atributos e assim podendo ocupar o lugar de rei dos deuses. 

Em Tebas, cidade onde Amon é instituído primeiramente como deus principal 

e onde se construíram os templos de Karnak e Lucsor, o deus era representado em 

uma tríade, juntamente com Mut, sua esposa e Khonsu, seu filho. O agrupamento, 

para Sales39, parece ter a intenção de conciliar seu culto com o de outras divindades 

que já existiam no local. 

O lugar de prestígio e importância assumido pelo deus Amon está 

diretamente relacionado às circunstâncias políticas ligadas as XII e XVIII dinastias, onde 

os soberanos, de origem tebana, alcançaram grande sucesso político. O clero de Amon 
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buscava associar a doutrina do nascimento do mundo com a doutrina da criação, 

desenvolvendo a ideia de que ele era um deus criador que saiu de Nun, o deus criador 

do mundo e da vida. Amon passa a ser concebido como aquele que inaugurou a 

existência e como senhor da eternidade. 

Na XII dinastia, com a chegada dos Amenemhat ao poder, originários de uma 

família tebana, Amon alcança grande proeminência, suplantando o deus Montu, que 

era apoiado pelos soberanos da dinastia anterior, e se torna o rei dos deuses, 

associando seu enorme prestígio com a monarquia, passando assim a ser protetor e 

mantenedor desta. Para assumir esta posição de deus central, Amon é identificado e 

associado, como já referido anteriormente, ao deus Sol, Ra, pois o sistema de governo 

egípcio tinha como base a doutrina solar. Amon-Ra passa então a ser considerado o pai 

de todos os governantes, do qual eles recebiam o trono na qualidade de seus 

sucessores. 

O lugar central ocupado por Amon no panteão egípcio é interrompido pela 

invasão e dominação dos hicsos, que transferem a capital para Tânis, no Baixo Egito. 

Seu culto retoma o lugar de importância quando os governantes tebanos conseguem a 

expulsão dos hicsos, fundando a XVII dinastia, e conhece um esplendor quando os 

governantes da XVIII dinastia iniciam uma conquista de territórios com sucessos que 

são atribuídos a sua proteção. Amon passa a ser reconhecido com um deus da vitória e 

senhor da guerra. 

Tebas assume então o lugar de capital e de maior entreposto comercial 

egípcio e a adoração ao deus Amon se estende a diferentes locais, incluindo a região 

da Núbia. O clero de Amon, graças aos tributos pagos pelos territórios submetidos 

pelas conquistas militares, passa a ter um grande poder político e econômico, 

constituindo um estado dentro de um estado, e tendo um real domínio sobre o 

governante e sua corte. 

Neste período, do Reino Novo, ocorre um apogeu da soberania divina no 

Egito, que legitimavam seu poder a partir de divindades dinásticas que comandavam a 

sociedade egípcia. Essa soberania divina tinha como um de seus fundamentos 

principais, segundo Julio Gralha40, a presença de uma religião onde determinada 
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divindade estaria relacionada à dinastia que ocupava o governo. Desta forma, esta 

divindade dinástica era em geral representada por deuses locais, da cidade de origem 

do soberano e de seus familiares e antepassados de uma mesma dinastia.  

Devido a essa expansão do culto de Amon, esta divindade ainda demonstra 

um grande prestígio na XXV dinastia, onde os soberanos núbios se legitimaram no 

poder como filhos de Amon, tendo como crença que a verdadeira morada do deus era 

a montanha sagrada e Djebel Barkal, localizada na região de Napata. Nesta dinastia, há 

a instituição das divinas adoradores e esposas do deus no clero de Amon. A prática 

remonta a XVIII dinastia, onde a função era exercida pela esposa do soberano e era o 

título mais elevado que esta poderia obter, sendo esta reconhecida como a 

representante de Mut na Terra.  

Em Napata, o culto a Amon era de grande influência política e espiritual. Teve 

sua origem em Jebel Barkal, no período do Reino Novo, e manteve sua importância por 

um período superior a mil anos, constituindo-se em uma importante ideologia para a 

independência do Reino de Kush. O santuário de Amon em Napata estava localizado 

aos pés da montanha sagrada de Jebel Barkal, que também era conhecida como 

Montanha de Amon. 

Para muitos pesquisadores, de acordo com Harkless41, a adoração a Amon foi 

estabelecida primeiramente na Núbia antes de alcançar o Egito. Esta divindade era 

representada na Núbia como um deus com cabeça de carneiro, sendo encontrados em 

Kerma estátuas de esfinges com cabeças de carneiros, como também carneiros 

decorados foram achados em locais onde eram realizados enterros. 

A ligação entre os núbios, a cidade de Tebas e o Templo de Amon nos levam 

até a XIX dinastia, quando a região da Núbia era chamada de gold country of Amon42. 

Na XX dinastia, o vice-rei da Núbia se tornou Alto sacerdote de Amon, recebendo o 

mesmo título que era concedido às princesas sacerdotisas de Tebas. 

Os soberanos da XXV dinastia podem ser reconhecidos por sua devoção a 

Amon. Sua legitimidade no poder foi garantida pelos sacerdotes desta divindade, que 

constituíam a administração burocrática de seu governo. Esse apoio aos soberanos de 

Napata garantiu para as propriedades do Templo de Amon grandes benefícios. Esses 
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sacerdotes ainda poderiam intervir na escolha dos sucessores no governo, bem como 

determinar o fim de um governo através da morte de seu soberano. 

 

As esposas do deus Amon e as divinas adoradoras 

 

O papel assumido pelas mulheres integrantes da família do soberano, 

enquanto God´s Wives of Amun, esposas do deus Amon, na XXV dinastia núbia no 

Egito, revela o status e o poder que a elas era conferido a partir desta função. Segundo 

Carolyn Graves- Brown43, essas mulheres, que também assumiram o título de divinas 

adoradoras, praticamente governaram o Alto Egito, experimentando um elevado 

poder político que se relacionava com sua importância nos rituais religiosos, e que era 

apoiado pela sociedade egípcia. 

Apesar da relevância que esta função adquiriu na XXV dinastia, a mesma nos 

remete a XVIII dinastia egípcia, sendo uma posição assumida apenas por mulheres de 

elevado status social e político, como a filha da alta sacerdotisa de Amon, no governo 

de Hatshepsut, e também mulheres das famílias dos soberanos, como a esposa de 

Tothmés III, que recebe o título de divina adoradora em seu reinado. 

Segundo Teresa González44, não se sabe ao certo como e quando o título de 

esposa do deus Amon surgiu, mas este possivelmente tem relação com um título que 

fora utilizado no Reino Antigo, Mano del Dios, que possuía conotações e funções 

bastante similares. No Primeiro Período Intermediário se verifica o surgimento do 

título Esposa de Min, com implicações e funções similares. O título de esposa do deus 

parece ter sido criado durante o Reino Médio e retomado na XVIII dinastia.  

O título de divina adoradora é associado ao de esposa do deus Amon no 

Terceiro Período Intermediário, na XVIII dinastia. É utilizado apenas em Tebas e é 

associado a uma referência de que a mãe de Amon teria sido engravidada pelo próprio 

deus. Esse título, de acordo com Graves-Brown45, parece ter alcançado evidência no 

governo de Ahmose I, sendo concedido à sua esposa, Ahmes Nefertari, mãe de 
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Amenhotep I, a partir da Estela de Doação de Karnak. A importância deste título ocorre 

juntamente com a elevação da cidade de Tebas como centro político, e a instituição de 

Amon como a mais importante das divindades tebanas. 

De acordo com Priscila Scoville46, é na XVIII dinastia que os governantes 

egípcios se tornam mais ligados às conquistas e políticas externas, após a dominação 

dos hicsos47. Após constantes batalhas, as estruturas de organização e administração 

no Egito sofrem diversas mudanças. O faraó, antes soberano absoluto, passa a dividir 

seu poder com sacerdotes, onde se destaca a influência assumida pelo clero de Amon. 

Por isto, foi importante para que Ahmose consolidasse seu poder, buscasse apoio com 

famílias importantes do Alto e Egito e também intensificasse o culto a Amon e sua 

ligação com esta divindade. Desta forma, o título de sacerdotisa de Amon assumido 

por sua esposa assegurava uma conexão entre o deus e a família do governante.  

Ahmes Nefertari, a partir da titulação recebida, exercia seu poder de forma 

independente de seu marido na construção de monumentos e nas operações de 

cargos religiosos. Ela também recebeu o título de Segunda Sacerdotisa de Amon, que 

foi transferido para sua filha Meritamun e posteriormente para Hatshepsut, o 

tornando assim uma prerrogativa real, pois lhe foi concedido por Ahmose o direito de 

fazer desta função hereditária. Observamos aqui, como apontado por Lohwasser48, um 

costume egípcio em nomear a filha do soberano para a função de sacerdotisa e esposa 

do deus Amon. 

De acordo com Jacke Phillips49, as esposas do deus Amon residiam em Karnak 

e eram autoridade suprema sobre o sacerdócio desta divindade. Elas governaram 

efetivamente a área de Tebas na política e na economia, atuando como intermediárias 
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diretas entre seus pais, os soberanos que lhes concediam a função, e o deus Amon. A 

elas estava reservada a gestão dos recursos que eram destinados a divindade, o que 

constituía um patrimônio de alto valor. Para auxiliá-la na administração dos bens dos 

templos era indicado um funcionário de inteira confiança do soberano, que na 

hierarquia sacerdotal ocupava o lugar de quarto profeta de Amon. 

O título de Esposa do deus Amon deixa de ser utilizado no reinado de 

Tothmés II, e é reinstalado nas XIX e XX dinastias, quando eram concedidos às filhas 

dos soberanos ou às altas sacerdotisas de Amon, que deveriam permanecer em 

celibato, ou ao menos não se casarem. Desta forma era comum que as mulheres que 

receberiam o título fossem adotadas por suas tias, tornando-o hereditário, e 

mantendo os direitos relativos à esta função.  

Já no fim da XX dinastia, o título de Esposa do deus Amon foi utilizado por 

mulheres da família do soberano para garantir seu poder e estendê-lo à parte ao Sul 

de Tebas. Foi comum que em sua titularidade, em similaridade com a usada pelos 

soberanos, utilizassem o nome da deusa Mut como prenome, a consorte do deus 

Amon e também passaram a adotar o título de “Senhoras do Alto e do Baixo Egito”. Na 

XXI dinastia, a função de Esposa do deus Amon era concedida a filha, que não fosse 

casada, ou a irmã do soberano. De acordo com Sales: 

 

Na XXI dinastia, com a monarquia instalada no Delta, é uma princesa 
voltada ao celibato que assegura o funcionamento da instituição e a 
sucessão real pelo processo de adoção. A XXII dinastia, com 
Chechonk I (945-924 a. C), apoiada na tradição, promove as suas 
filhas ao importante título, convertendo-as, automaticamente, em 
legítimas rainhas de Tebas, e acendendo, por direito, às imensas 
riquezas da antiga capital egípcia. Certos reis, como Piankhy (747-716 
a. C/ XXV dinastia/núbia) e Psamtek I (664-610 a. C/ XXVI 
dinastia/saíta), utilizaram este processo como forma de controle das 
forças tebanas, impondo princesas do seu sangue como “filhas” 
adotivas. A estas dinastias pertencem, nomeadamente, as divinas 
adoradoras Karomama (XII dinastia) e Amenardis (XXV dinastia). 
(SALES, 1999, p. 229). 

 

Na XXV dinastia, segundo Graves-Brown50, é o momento em que a função de 

Esposa do deus Amon esteve em seu apogeu. O poder religioso, político e econômico 

assumido pelas mulheres que detinham esta função passa a ser de maior importância 

e reconhecimento, pois os soberanos núbios se utilizam de seu conceito de governo, 

onde o elemento feminino era carregado de extrema relevância. Essa instituição 

instrumentalizou os soberanos núbios de forma a exercerem seu poder no Egito, pois 
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de acordo com sua ideologia, deveria haver um equilíbrio entre o masculino e o 

feminino no poder. Em Kush o elemento feminino que representava este equilíbrio era 

a mãe ou esposa do soberano, enquanto na dinastia kushita no Egito, esta balança era 

equilibrada pela função que irmãs e filhas do soberano passam a exercer enquanto 

Esposas de Amon.  

Amenirdis I, que foi a primeira mulher da dinastia núbia a receber este título, 

sendo adotada por Shepenwepet I, que era quem detinha a função antes dela e que 

teve seu título oficializado dentro do Templo de Osíris, e Shepenwepet II, a sucessora 

de Amenirdis I, foram as que primeiramente adotaram títulos de soberania, como o de 

Mistress of the Two Lands. 

As funções religiosas assumidas pelas Esposas de Amon, para Graves-Brown51, 

variaram através do tempo, e eram profundamente relacionadas às mesmas funções 

exercidas pelo soberano. São reconhecidas por participarem de diferentes rituais, 

dentre eles o de apresentar a maat52 aos deuses, atividade que era relacionada 

anteriormente apenas ao soberano. Durante os rituais, era ela que deveria liderar o 

canto das mulheres e agitar o sistrum em honra ao deus Amon. 

A prática de conceder títulos e funções religiosas a mulheres que compunham 

as famílias dos governantes, apesar de parecer ser relacionada e adaptada a partir das 

funções das esposas de Amon, na XXV dinastia, já se apresentava como algo comum 

adotado pelos núbios há pelo menos um século antes desta dinastia. No Reino Kush 

era comum que as mulheres assumissem funções como sacerdotisas, no entanto, não 

existem evidências de nenhuma instituição como as de Esposas do deus Amon.  

As mulheres das famílias dos soberanos recebiam títulos como os de Divinas 

adoradoras e Altas sacerdotisas.  No governo de Kashta, essas mulheres receberam o 

título de Systrum Players de Amon, o Rei dos deuses, em templos como os de Amani e 

Amon-Rá, na Núbia. Apesar de ser a única função religiosa assumida por mulheres no 

período, era de grande relevância. As que detinham este título participavam das 

cerimônias de coroação dos soberanos, como podemos observar em estelas como as 

dos soberanos Anlamani e Aspelta (620 – 580 AEC). 
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Muitas das características das funções ocupadas pelas mulheres das famílias 

dos governantes têm forte ligação, e muitas vezes origem, com os papeis exercidos 

pelas Esposas de Amon, na XXV dinastia. No entanto, muitos aspectos destas funções 

já existiam entre os núbios. Diversas estelas e representações em capelas mortuárias 

de soberanos, relacionadas ao Reino de Napata e de Méroe, retratam essas mulheres 

como systrum players, que participavam exclusivamente da cerimonia de coroação e 

como aquelas que despejavam libações e ofereciam sacrifícios, estabelecendo uma 

ligação entre os deuses e o soberano.  

À mãe do soberano, de acordo com Dan´el Kahn53, não era associada 

nenhuma posição administrativa, pois seu principal papel era o de legitimadora do 

poder do soberano, seu filho. As outras mulheres que compunham a família do 

soberano poderiam receber funções ligados ao sacerdócio, tanto para distingui-las 

daquelas predestinadas a serem a mãe do soberano, como para assumir funções que 

estivessem associados ao poder e a legitimidade do governante.  

  

A maternidade como função divina das mulheres 

 

O processo de desenvolvimento de grupos culturais no Crescente Fértil e no 

Vale do Nilo está diretamente relacionado aos laços de parentesco que são 

estabelecidos pelos membros desses grupos, que são responsáveis pela união dos 

mesmos e pela promoção de interações mútuas. Nestes grupos, a mulher era vista 

como um ser dotado de poderes divinos, pois era ela quem dava origem a vida. 

A maternidade, para Harkless54, se colocava como o único laço de parentesco 

reconhecido, sendo no Egito, desde o período pré-dinástico representado pela Grande 

deusa mãe. Ela era reconhecida como aquela que reinava no céu, na terra e no 

submundo, aquela que dava a vida. A deusa representava a fertilidade da natureza e o 

princípio feminino da criação. No período dinástico esta Grande deusa mãe é associada 
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a deusa Hathor, e posteriormente a Isis, que são reconhecidas como essenciais para a 

manutenção e o funcionamento do governo no Egito. 

A maternidade no antigo Egito era tratada como algo sagrado. Ser mãe 

garantia a mulher o papel de responsável por perpetuar a família e assegurar a 

existência desta por gerações. Apesar do poder centralizado ser usualmente exercido 

por homens, as mulheres na sociedade egípcia tinham um papel fundamental na 

legitimação deste poder.  

Ísis foi originalmente vista como a deusa da fertilidade, a grande deusa- mãe, 

cuja influência e amor governaram em todos os lugares e a quem se atribui importante 

papel na descoberta e início da atividade agrícola. Seu local sagrado de adoração se 

encontrava na fronteira entre os territórios etíopes e egípcios, na primeira catarata do 

rio Nilo, no local conhecido como ilha de Philae, onde ela teria reconstruído o mundo 

primitivo enquanto Rá, o deus Sol, governava a Terra. Isis parece ter sido 

originalmente uma deusa núbia que foi adotada no panteão egípcio, e assim sendo, os 

núbios tiveram um importante papel em espalhar sua adoração para outros povos, 

como gregos e romanos. 

Sua imagem amamentando Hórus era utilizada como amuleto de proteção 

para as mães e, segundo o mito, foi a deusa quem articulou a subida de seu filho ao 

trono. Buscando a proteção de seus filhos, as mães egípcias ainda se apegavam a 

deusa hipopótamo Tauret, ou a deusa gata Bastet, que cuidava do amor familiar, 

principalmente o maternal. Recorriam também ao deus Bés, um deus anão, que 

afastava os espíritos malignos, em especial durante o sono. 

Os primeiros dias após o nascimento do bebê só eram presenciados pela mãe 

e pelas mulheres que a auxiliaram no momento do parto. Elas ajudavam neste período 

inicial, quando a mãe e a crianças estavam mais vulneráveis. Acreditava-se que era a 

deusa Seshat, a deusa dos escritos e do conhecimento, aquela que preside a Casa da 

vida, quem definia por quantos meses ou ano a criança viveria. 

As mulheres núbias também recorriam ao uso de amuletos e textos religiosos 

para interceder por seus filhos e pelo momento de seu parto. Recorriam às deusas 

núbias, que eram conhecidas por suas qualidades protetoras em relação as mães.  

As mães eram vistas com grande consideração. Ela era a ligação direta na 

formação de uma criança e seu valor mítico é elevado pela importância de divindades 
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como Hathor, Isis e Nut. De acordo com Graves-Brown55, o status conferido a mãe dos 

soberanos no Reino Antigo é bastante alto, sendo representada ao lado do governante 

como sua consorte, ao invés de sua esposa. 

A importância da mãe neste período pode estar relacionada tanto aos laços 

de parentesco quanto as suas funções religiosas. Era esperado que a mãe 

amamentasse seu filho, pois acreditava-se que suas qualidades eram transmitidas a 

partir do leite. O leite materno era considerado por ter propriedades mágicas, 

especialmente se a mulher tivesse um filho do sexo masculino. Acreditava-se que o 

soberano era alimentado pelo leite com propriedades mágicas de uma deusa no seu 

nascimento, em sua coroação e em sua morte. 

O feminino na sociedade egípcia, segundo Scoville56, se apresenta a partir de 

três referenciais: relacionado à fertilidade da terra; através da maternidade e das 

relações estabelecidas com seus filhos; e considerando os pontos positivos e negativos 

relacionados a maturidade, onde a mulher poderia ser reconhecida como sábia ou 

como “bruxa”.  A maternidade era a principal função exercida pelas mulheres, 

enquanto aos homens cabiam os atos de conduzir, julgar e guerrear.  Quando as 

mulheres se casavam, recebiam o título de senhora da casa, sendo responsáveis por 

manter a harmonia e a estabilidade do lar.  

Apesar de em um primeiro momento nos parecer que as mulheres assumiam 

papeis secundários por sua função ser a de gerar e cuidar dos filhos e pelas funções 

políticas serem ligadas aos representantes do sexo masculino, devemos considerar a 

importância da maternidade para estas sociedades. Além disso, essas mulheres 

gozavam de uma vida independente de seus maridos, assumindo funções como 

musicistas e dançarinas em cerimônias religiosas, tendo direito a possuir e administrar 

bens, determinando com quem estes ficariam após a sua morte, receber heranças, 

prestar testemunho e pedir divórcio, recebendo na sociedade o mesmo tratamento 

que era destinado aos homens. 

Nas sociedades egípcia e kushita, o poder não está apenas relacionado com as 

organizações políticas. As mulheres contavam com um poder que provinha de sua 

posição em sistemas religiosos e por seu papel enquanto mãe. Acreditavam que 
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através do sangue eram transmitidas essências espirituais que eram necessárias para 

garantir a maat, e que estas eram transmitidas pela mãe.  

O soberano era visto como aquele que carregava a possibilidade da 

manutenção da ordem cósmica, da justiça e da verdade, ou seja, a manutenção da 

maat, e como central para criação e supressão do caos.  

A deusa Maat parece ter sido inicialmente compreendida não como uma 

divindade em si, mas como um atributo da deusa Tefnut, sendo o símbolo que a 

representa um vaso, que sugere possivelmente a forma de um útero feminino. A deusa 

Tefnut foi relacionada com um de seus principais atributos, a ordenação cósmica, 

assumindo a forma de Maat, aproximadamente na terceira dinastia. A sustentação e 

doação da maat é um dos principais deveres do soberano, para garantir a manutenção 

do mundo terrestre após seu abandono pelo deus solar Rá. O soberano, como filho do 

deus Rá, representava a sua presença divina no Egito, podendo transitar entre as duas 

esferas da existência, sendo responsável por sua harmonização, pelo equilíbrio e pela 

ordem cósmica, ou seja, pela maat. 

Sendo as essências espirituais necessárias para garantir a maat transmitidas 

pela mãe e sendo as mulheres responsáveis por apresentar a maat aos deuses nos 

rituais religiosos, como vimos anteriormente ser uma das funções exercidas pelas 

Esposas do deus Amon, podemos observar como as mulheres tinham um papel 

fundamental para legitimar o poder do governante e estabelecer junto a ele um 

princípio de vida dinâmico.57 

Para Lohwasser58, as mulheres em Kush eram imbuídas da essência da 

“realeza” a partir da maternidade, e seu papel foi por muitas vezes comparado com o 

das deusas, sendo as três principais ligadas à maternidade, Isis, Mut e Bastet. De 

acordo com a autora, documentos evidenciam o papel da maternidade como 

relacionado a esta concepção de divindade. Assim como as deusas se posicionavam 

atrás do deus nas representações, as mulheres, que eram esposas e mães do soberano 
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também se posicionavam atrás dele, legitimando seu poder. Desta forma, o soberano 

não aparece sozinho como elemento masculino que detinha todo o poder, mas é 

acompanhado de um elemento feminino, mostrando que não se tratava de uma 

oposição entre os dois gêneros, mas uma relação baseada em um princípio dinâmico, a 

partir do qual se produz nova vida.  

No reino Kush, existia uma complementaridade e não uma oposição entre os 

elementos dos gêneros masculino e feminino. O soberano sendo acompanhado de sua 

esposa ou mãe mostra uma justaposição, onde o masculino e o feminino formam uma 

unidade que garante uma contínua renovação. A figura da mãe do governante 

representa uma união a ancestralidade, a geração anterior, enquanto junto com a 

figura de sua esposa, o soberano poder continuar sua geração e influenciar o futuro. 

Observamos assim a importância do aspecto feminino junto ao soberano, pois sem ele 

sua investidura no cargo, que é dada a partir de sua descendência materna, e sua 

prosperidade em seu governo, alcançada junto a sua esposa, não seriam possíveis.  

Sobre a questão da complementariedade entre o masculino e o feminino, 

Graves-Brown59 aponta também sua existência na sociedade egípcia, que se baseava 

nos pares de elementos que eram determinados por estes gêneros, como o dia e a 

noite, a terra e o céu, o tempo cíclico e a eternidade. Esses pares representavam dois 

aspectos de um mesmo fenômeno. A mesma lógica de pares complementares pode 

ser observada em deuses do panteão egípcio, que estão relacionados ao mito de 

criação do mundo, como Tefnut (deusa da água) e Shut (deus do ar); Nut (deusa do 

céu) e Geb (deus da terra), que são separados, dando forma ao céu, a terra e a 

atmosfera conforme conhecemos; Osiris (deus dos mortos) e Isis (deusa mãe); Seth 

(deus do caos) e Néfti (irmã de Isis e guardiã dos mortos). 

O soberano em vida era a representação do deus Hórus e após sua morte, do 

deus Osiris. Desta forma, as mães e esposas do governante, assim como as deusas, 

assumiam a posição de sua consorte. Essas mulheres apareciam representadas junto 

aos soberanos e como as deusas poderiam ser mostradas com um aspecto maternal, 

mas também extremamente protetora. O soberano egípcio só poderia governar 

juntamente com sua contrapartida feminina, que era responsável pela fecundidade do 

Egito, eram parte de um pequeno grupo de pessoas que poderia adentrar em lugares 
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sagrados junto ao soberano e participava de rituais religiosos como os de 

renascimento e coroação, como já exposto anteriormente. 

A personalidade de mães e consortes se assemelhava a de várias deusas, 

como Hathor, que também é identificado com outras deusas como Isis, Mut e Maat, 

no que dizia respeito a proteção, nutrição e cuidado com o filho. A deusa Hathor é 

apresentada como arquétipo da deusa mãe e é representada como mãe e consorte do 

deus Hórus. Desta forma, a relação entre Hathor e seu filho Hórus nos ajuda a 

compreender o papel da mãe do soberano em seu governo. 

No debate sobre a questão da importância da filiação materna no reino Kush, 

no período meroítico, temos o exemplo presente na estela do rei Aspelta (593-568 

A.C), que declara ter recebido seus direitos hereditários de sucessão de sua mãe, 

mostrando que a filiação matrilinear tinha ascendência em relação a filiação 

patrilinear. Segundo Lohwasser60, as mães do soberano ocupavam um lugar central no 

sistema monárquico do reino, onde inicialmente tinham uma participação indireta, em 

sua educação, na adoção da primeira esposa de seu filho, que era o governante em 

exercício, como conselheiras ouvidas por seus maridos e filhos, na participação na 

cerimônia de coroamento, e posteriormente de forma direta, quando assumiram 

efetivamente o poder político. 

A autora aponta que na estela de Aspelta existe uma versão completa do 

discurso que era proferido pela “rainha mãe”, pedindo ao deus Amon para que 

concedesse o governo ao novo soberano e para que fosse possível seu 

estabelecimento como governante. Ainda como exemplo do papel exercido pelas 

mulheres na coroação e investidura do novo soberano, a autora aponta uma cena 

presente no santuário de Aspelta, no Templo de Sanam, onde aparece um deus 

guiando o rei pela mão, e este sendo seguido por duas figuras femininas.  

Ainda sobre a questão da filiação matrilinear, Phillips61 aponta que, apesar do 

intenso debate que existe entre diferentes autores sobre sua aplicabilidade na 

concepção de sucessão real nos Reinos de Napata e Méroe, existem diversas inscrições 

que evidenciam ser a consideração da ascendência materna utilizada para a definição 

da sucessão de governantes. No período napatano inscrições mostram que a 
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ascendência materna era enumerada e enfatizada em até sete gerações anteriores, a 

fim de legitimar a coroação do novo governante. Não existem inscrições 

correspondentes em relação aos ancestrais masculinos. Além disso, segundo o autor, a 

importância das mães, irmãs e esposas dos soberanos, a partir destas inscrições, é 

inquestionável, sendo muitas delas referentes a presença das mães nas cerimônias de 

coroação do novo governante, sendo registrado um adiamento nesta cerimônia, a de 

investidura de Anlamani (finais do século XII AED), pelo fato de sua mãe não poder 

estar presente.  

 

Mães, irmãs e esposas como soberanas no Reino Kush 

 

As mulheres assumiam um relevante papel social e político dentro da 

administração da sociedade kushita através do laço da maternidade, garantindo ao 

futuro governante sua posição a partir da descendência matrilinear. O proeminente 

papel ocupado pela mulher não estava relacionado a deter um cargo político, 

assumindo a posição de governante, mas a partir do seu lugar social enquanto mãe. 

Em Kush, a primeira soberana, de acordo com Phillips62, conhecida foi Satjyt, 

que tem seu nome citado em um texto egípcio, em algum momento durante o Reino 

Médio. Ela era descrita como soberana reinante e vista como bastante proeminente 

em sua função, e até mesmo oferecendo perigo ao ponto de fazer com que fossem 

elaborados feitiços egípcios capazes de erradicar seu poder.  

As soberanas voltam a ganhar importante destaque no período em que a 

capital do reino se localizava em Napata. Esse destaque pode ser comprovado a partir 

da presença de seus nomes gravados em textos e tumbas funerárias. Como exemplo 

temos a esposa do soberano Alara, Qasaka (primeira metade do século XVIII AED), que 

possuía uma tumba dedicada a ela no cemitério real de El-Kurru. 

Outras soberanas e mulheres que formavam a família dos governantes 

possuíam pirâmides que eram a elas dedicadas nos cemitérios reais de El-Kurru, Nuri e 

Jebel Barkal. Em Méroe, existem inscrições em tumbas e sepulturas que nos permitem 

conhecer seus nomes, linhagens, títulos e relações familiares. Além disto, as soberanas 

possuíam suas próprias estelas, e nelas eram representadas adorando ou associadas a 
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uma divindade. Nota-se que nestas estelas não havia a presença do soberano, apenas 

das mulheres a quem eram dedicadas. 

Comparadas às suas homólogas no Egito, as mulheres das famílias dos 

soberanos em Kush, no período do Reino de Napata, assumiram funções sociais e 

políticas mais relevantes. Elas são retratadas amamentando as divindades, 

derramando libações para as mesmas e acompanhando seus maridos nas situações em 

que eles celebravam esses rituais, que poderiam também ser comandados por estas 

mulheres. Neste mesmo período, Phillips63 nos coloca o exemplo da esposa de 

Nastasen, último soberano a governar em Napata. Sakhmakh é descrita em uma estela 

proveniente de Jebel Barkal com a titulação nsw, que em linguagem egípcia assume o 

significado de soberano. A mesma ainda recebe a titulação de Hórus, que era uma 

prerrogativa apenas dos governantes.  

A primeira soberana a assumir o título de Ktke, ou candace, parece ter sido 

Bartare, na metade do século II AEC. As informações sobre esta soberana ainda 

permanecem bastante imprecisas, mas de acordo com as inscrições em um cartucho 

que continha seu nome, ela teria recebido os títulos de “Filho de Rá, Senhor das duas 

Terras”, título que era utilizado apenas pelos governantes egípcios. No entanto, não 

existem comprovações de que ela teria de fato governado de forma autônoma.  

Ali Hakem64, utilizando a análise iconográfica de templos, endossa a atuação 

das Candaces, apontando que, a certa altura, as mulheres devem ter superado em 

importância seus filhos ou maridos, e em um dado momento, assumido a totalidade 

do poder. A partir da pesquisa do autor, também é possível observar, como debatido 

anteriormente, importantes posições e cargos ocupados pelas mulheres na sociedade 

kushita desde o período da XXV dinastia egípcia, quando a função de grande 

sacerdotisa do deus Amon em Tebas era exercida pela filha do rei, posição este que lhe 

conferia importante influência política e econômica. As mães e esposas do rei 

assumiam papeis de elevado status social e político anteriormente ao período em que 

se proclamaram soberanas.  
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É importante observar que segundo o autor o título candace foi atribuído às 

“rainhas-mães”, a partir de uma latinização da palavra meroítica Ktke ou Kdke. Esse 

título foi atribuído, segundo Phillips65, a pelo menos sete soberanas, no período do 

século II AEC ao século I EC. No entanto, o título candace não está associado ao lugar 

de soberano governante. 

Existia um outro título, qore, com o significado de chefe, que não havia sido 

utilizado até a surgimento da escrita meroítica. Este era um título masculino. Apenas 

quatro governantes são conhecidas por o terem utilizado: Amanirenas, Amanishaketo, 

Nawidemak e Maleqereabar, todas por definição também candaces. Elas também 

receberam as titulações faraônicas de “Filho de Rá” e “Grande Senhor das duas 

Terras”. Passaram a assumir papeis que eram restritos aos soberanos, como conquistar 

prisioneiros, ferir inimigos e oferecer presentes as divindades. 

O papel da “rainha mãe” poderia ser destacado a partir de sua relevante 

posição na eleição e coroação de seu filho enquanto governante e também na adoção 

da esposa de seu filho igualmente como sua filha, o que nos fornece dados para 

refletirmos sobre a importância dos laços maternais presentes nesta sociedade. O 

soberano era escolhido entre uma linhagem de “irmãos reais”, participando desta 

escolha altos funcionários da corte, sacerdotes, chefes de clãs, chefes militares, e 

também a mãe, que assumia papel importante também na coroação do novo 

governante. Esse ato de adoção da esposa do filho nos leva a refletir sobre a 

concepção dos laços de maternidade que ligavam os diferentes membros de uma 

unidade de parentesco. Ao adotar a nora, esta passa a constituir a família do 

governante e se liga a ele por uma maternidade em comum, possibilitando-nos pensar 

que o entendimento do ser mãe na sociedade kushita não se relaciona apenas com 

uma questão biológica, mas com o pertencimento a um grupo de indivíduos que se 

conectam a partir de laços definidos por essa figura materna. 

O soberano, aquele que assumiria o governo, era a figura central, de acordo 

com Lohwasser66. A mãe do soberano, sua esposa ou irmã não possuíam um papel 

equivalente ao seu, mas eram parte essencial no processo que o levaria a ocupar a 

função de governante. A legitimação deste no poder assumia o papel primordial. O 
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masculino e o feminino assumiam assim um papel complementar e dinâmico na 

relação entre as gerações. Essa dinâmica é possivelmente explicada a partir do 

soberano, onde sua mãe e esposa assumem o papel de transformadoras. A mãe, o 

conecta ao passado, as suas gerações anteriores, estabelece contato com seus laços 

familiares. A esposa, é a ligação com o futuro, através de sua fertilidade garantirá a 

continuidade da família no governo. Através de seu intermédio, o soberano poder 

exercer uma influência no futuro. O governante então representa o presente, 

conectado a uma história de sucessão de liderança, tanto exercida no passado como 

será no futuro, através de sua ligação com essas mulheres.  

No período meroítico há certamente um grande aumento do poder político 

que era exercido por essas mulheres, mãe, esposas e irmãs dos soberanos. Segundo o 

autor, é a partir de Shanakdakhete que se inicia um período onde o governo é exercido 

por uma série de soberanas. O seu nome é o primeiro a estar gravado em hieróglifos 

meroíticos em uma inscrição presente em um templo em Naga. O texto, a exceção de 

seu nome, está escrito em hieróglifos egípcios, e concede a soberano o título de “Filho 

de Rá, Senhor das duas Terras”, título que também teria sido recebido por Bartare. 

Shanakdakhete aparece ainda representada em uma estátua funerária, encontrada em 

uma pirâmide em Méroe, onde é posicionada enquanto figura central, cercada por 

deuses, assumindo uma posição bastante similar a Osiris, associando-a assim a uma 

ocupação na função de governante. 

No governo de Amanirenas, século I AEC, há sinais de mudanças, podendo-se 

observar a associação da primeira esposa do soberano com seu filho primogênito, 

partindo de suas representações em vários monumentos importantes. Para o autor, há 

aqui uma possibilidade de co-regência, pois em caso de falecimento do marido, era a 

esposa que assumia o governo, tendo seu filho mais velho como co-regente. 

 Em uma dessas representações, a Estela de Hamadab67, ou Grande Estela de 

Amanirenas e seu filho, ela é retratada junto a seu filho Akinidad. A soberana aparece, 

na metade esquerda, em frente ao deus Amon, e na metade direita em frente a deusa 
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Mut. No friso que se encontra abaixo dessas cenas, sendo uma estela ligada a 

celebração de conquistas militares, ela aparece retratada em uma posição triunfal, 

derrotando inimigos que se encontram prostrados diante dela.  

As vestimentas utilizadas por estas soberanas nos mostram uma interação 

cultural com suas correspondentes egípcias, mas também em alguns períodos, onde se 

destaca o meroítico, um afastamento. Coroas que incluíam um arco com a serpente 

uraeus na frente, utilizadas pelas “rainhas-mães”, também coroas com emplumado 

duplo, com ou sem o disco solar e chifres, ou cocar de abutre, são todos reminiscentes 

do conjunto de vestimentas utilizadas pelas Esposas do deu Amon na XXV dinastia. No 

período napatano era comum que as soberanas utilizassem um grande xale abaixo das 

axilas ou ao redor de seus quadris. Um segundo xale era utilizado em cima deste 

primeiro. Algumas vezes utilizavam uma faixa sobre os ombros. É possível que as 

mulheres amarrassem uma cauda de animal até a altura de seu joelho ou panturrilha, 

para garantir a fertilidade. Ela era pendurada abaixo do vestido, que era usado acima. 

Ao contrário das mulheres da realeza egípcia, as kushitas não utilizavam perucas. Eram 

representadas com seus cabelos naturais, com alguns cachos. 

Já no período meroítico, as Candaces costumavam usar vestimentas similares 

as dos soberanos. São representadas com um longo vestido sobre o qual usavam um 

casaco com pregas e franjas na parte inferior e ao longo da borda vertical. Um xale 

com longas franjas era usado sobre o ombro direito. As Candaces também podiam 

utilizar um vestido coberto com penas e asas de falcão, e na cabeça uma coroa com a 

serpente uraeus, ou com o corpo de um falcão, a coroa da deusa Hathor ou com as 

penas de Amon. Ainda poderiam usar um roupão de sacerdote, com pele de pantera. 

As vestimentas utilizadas por estas mulheres nos permitem observar que 

conforme elas alcançam uma situação de maior proeminência no poder político, estas 

tendem a se aproximar dos trajes que eram usados pelos soberanos. Isso nos mostra 

que, de fato, o cargo central de administração da sociedade cabia ao masculino, mas 

em que momentos que foi assumido pelo feminino, momentos estes que ainda não 

conhecemos os fatores que o levaram a ocorrer, as mulheres que ocupavam esta 

função buscavam estar o mais próximo possível daquilo que era usual ao soberano e 

que o marcava como tal, como as vestimentas e as titulaturas. 
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Considerações finais  

 

Observamos que, as mulheres que compunham a família do soberano, mães, 

filhas, irmãs e esposas, possuíam um elevado status social, político e religioso nas 

sociedades egípcia e kushita, no período que nos referimos neste trabalho. É 

importante salientar que esse relevante lugar social ocupado pelas mulheres variou 

em relação ao tempo e ao espaço nestas sociedades, se mostrando mais proeminente 

entre os kushitas. 

Quem ocupava o lugar central nesta relação de complementariedade entre o 

masculino e o feminino, era sempre o soberano que assumiria a posição de 

governante. A mãe sendo aquela que o preparou para assumir tal função, aquela que o 

concedeu a vida e que o legitima no governo, as filhas e irmãs assumindo papeis 

religiosos de suma importância para que a ordem fosse mantida em seu governo, e a 

esposa como aquela que caminharia junto a ele para o futuro, garantindo herdeiros 

que poderiam assumir o poder. 

Pensamos que este papeis assumidos por estas mulheres não estão 

primordialmente ligados a questões de gênero existentes neste sociedades ou a uma 

divisão entre o masculino e o feminino tal qual consideramos no pensamento 

ocidental. O papel destas mulheres se relaciona diretamente ao seu lugar enquanto 

mãe, enquanto aquela que alimenta, sendo este leite materno associado a um 

alimento divino, lembrando de como Isis alimentava o deus Hórus, aquela que pode 

garantir a perpetuação da vida, quem tem a fecundidade associada as deusas, para 

garantir a prosperidade e a manutenção da maat nestas sociedades. 

  



42 
 

Anexo I - Cronologia dos períodos egípcios 

Descrição Período (AEC) Dinastia 

Pré-dinástico tardio Por volta de 3000  

Período dinástico inicial 2920- 2575 I-III 

Reino Antigo 2575- 2134 IV- VIII 

Primeiro Período 

Intermediário 

2134- 2040 IX- XI 

Reino Médio  2040- 1640 XI- XIV 

Segundo Período 

Intermediário 

1640- 1532 XV- XVII 

Reino Novo  1550- 1307 XVIII- XX 

Terceiro Período 

Intermediário 

1070- 712 XXI- XXIV 

Período Tardio 712- 332 XXV- XXX 

Período Ptolomaico 332- 30  

Imperadores Romanos 30 AEC – 395 EC  

BAINES, John; MALEK, Jaromír. Atlas of Ancient Egypt. Oxford: Andromeda Books, 
1996, p. 36-37. 
 

Anexo II - Cronologia Núbia 

Descrição Período (AEC) 

Grupo A 3000- 2500  

Grupo C 2500- 2000 

Reino de Kerma 2500- 1590 

Dominação egípcia no Reino Novo 1590- 1100 

Período Napatano (Reino de Napata) 900- 300 

Período Meroítico (Reino de Méroe) 300 AEC- 350 EC 

HARKLESS, Necia Desiree. Nubian pharaohs and meroitic kings – the kingdom of Kush. 
Bloomington: Author House, 2006, p. 82-91. 
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Anexo III - Mapa da Núbia Antiga 

 

Fonte: https://www.cafehistoria.com.br/imperio-da-nubia-antiga/ 

 

  

https://www.cafehistoria.com.br/imperio-da-nubia-antiga/
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Anexo IV -  Estela de Hamadab 

 

ESTELA DE HAMADAB. Museu Britânico. Departamento do Egito Antigo e Sudão, 1914 
disponível em : 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.
aspx?objectId=116018&partId=1&place=1843&plaA=1843-3-1&page=1 
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VESTIR O LUTO, VESTIR EXISTÊNCIA(S): ETNOGRAFANDO UM “QUASE-EVENTO” DA 

VIUVEZ EM MAPUTO, MOÇAMBIQUE68 

 

Aline Beatriz Miranda da Silva * 

 

And one of the most striking findings 

is that stereotypes about widowhood 

are just that - stereotypes.69 

 

 

A obrigação ou a proibição de vestir o luto foi um tema recorrente no meu 

diálogo com mulheres viúvas na cidade de Maputo, onde estive entre os meses de 

julho e dezembro de 201470. Apesar disso, durante muito tempo, esse assunto não foi 

o foco das minhas reflexões e tão pouco me pareceu ser o foco das organizações que 

prestam assistência a essas mulheres em Moçambique. A justificativa para a minha 

falta de atenção em torno desse assunto, em um primeiro momento, poderia estar 

relacionada aos meus interesses naquela época de compreender as “principais” 

demandas das viúvas. Do mesmo modo, o tema não emergia como uma pauta de 

debate das organizações de defesa dos direitos das mulheres, justamente porque isso 

ia na contra-mão das questões “urgentes” tratadas naqueles espaços, as quais, no caso 
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 Este trabalho traz reflexões a partir de dicussões que mantive ao longo da disciplina Epistemologia da 
Antropologia, ministrada pela professora Antonádia Borges, em 2018,  no âmbito do PPGAS/UnB. Sou 
grata à professora e aos colegas por todas as trocas ao longo do semestre e pelo debate inspirador.   
* Universidade de Brasília (UnB) - Brasília - DF - Brasil. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da Universidade de Brasília (PPGAS-UnB). Contato:mirandabms@gmail.com. 
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 SLATER, Miriam.  Foreword: Sons and Levirs. In. POTASH, Betty (Organizador). Widows in African 
Societies - Choices and Constraints. Stanford University Press. Stanford, California, 1986. 
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 Em 2014 fui para Moçambique no âmbito do Projeto de Descrição e Documentação de Línguas 
Moçambicanas por meio da mobilidade acadêmica AULP (Associação das Universidades de Língua 
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em Moçambique. O país está localizado na África Austral e seu território é dividido em 10 províncias, 
distribuídas pelas regiões Norte, Centro e Sul. A província de Maputo, localizada na região Sul, abriga a 
capital do país, cidade de Maputo. 
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da situação das viúvas, eram os conflitos sobre divisão de bens e herança, as acusações 

de feitiçaria e a contaminação pelo HIV-AIDS por meio do rito de purificação. 

Bastou um olhar mais atento para as narrativas das viúvas e eu me dei conta de 

que, em muito casos, a obrigação ou a proibição de vestir o luto, apesar de não se 

conformar como uma demanda formal feita por elas e nem como uma pauta das 

organizações, é um aspecto central para dar conta da vulnerabilidade dessas mulheres 

e das escolhas que elas fazem para gerenciar os conflitos familiares. A partir disso, o 

meu objetivo neste texto é fazer o exercício reflexivo de “prestar atenção” no que 

essas mulheres dizem a respeito do luto, a fim de apresentar suas experiências e 

demandas através de questões que, em primeira instância, não são postas como 

“urgentes”, porém, como procurarei mostrar, não são menos importantes. 

 O número de viúvas é crescente em Moçambique, há muitos anos, estando 

relacionado, em um primeiro momento, aos processos migratórios e à guerra de 

desestabilização entre a RENAMO e a FRELIMO, que teve fim em 199271. Atualmente, a 

elevação desse número é justificada predominantemente pela epidemia do HIV-AIDS, 

que mata principalmente os homens. Em alguns distritos da província de Maputo, por 

exemplo, o número de viúvas que chefiam “agregados familiares”72 chega a mais de 

20%73. Esses números preocupam tanto o Estado Moçambicano quanto as 

organizações da sociedade civil, porque muitas dessas mulheres são submetidas ao rito 

de purificação. Algumas são acusadas de feitiçaria e outras, frequentemente, são 

expulsas da casa onde moram, tendo seus bens de valores expropriados pelos 

familiares do marido. Por não se tratar do objetivo deste texto, farei apenas uma breve 

introdução a cada um desses aspectos74.  
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A FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) é o partido que está no poder em Moçambique 
desde a independência do país, em 1975. A RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana) foi criada em 
oposição à FRELIMO logo após a independência e atualmente é o segundo maior partido de 
Moçambique. Os dois partidos estiveram em confronto armado durante 16 anos. 
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 Agregado familiar é uma categoria jurídica do Direito Português, na qual a legislação de Moçambique 
se baseia. O termo significa a unidade residencial em que pessoas, ligadas por algum vínculo de 
parentesco, partilham os recursos econômicos. Opto por utilizar esse termo em detrimento de algum 
sinônimo do português brasileiro porque se trata de um conceito utilizado não só na legislação 
moçambicana, mas por teóricos e ativistas no país. 
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 Instituto Nacional de Estatística (INE), 2007. 
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 Na minha monografia de conclusão de curso, intitulada Reivindicar direitos e (re)negociar alianças: 
reflexões sobre os conflitos familiares de mulheres viúvas em Maputo, Moçambique (2017), discuti o 
tema de maneira mais detalhada e cuidadosa. 
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O rito de purificação prevê a relação sexual entre a viúva e um cunhado ou 

algum homem que seja da família do falecido marido. Assim como pontuou Eulália 

Temba (2004), acredita-se que “a viúva tem que ser purificada para evitar que o estado 

criado pela morte venha provocar infortúnios na sua vida futura como, por exemplo, 

doença dos filhos, esterilidade depois de contrair novo casamento e instabilidade no 

novo lar”75. O rito é realizado em diferentes regiões de Moçambique, sendo conhecido 

como Kutchinga, no sul do país e Kupitakufa, na região central, termos que significam 

“fazer passar a morte”76. Atualmente esse rito de purificação é apontado como uma 

das práticas responsáveis pela propagação da epidemia do HIV-AIDS77 e tem sido 

discutido entre os médicos tradicionais, na tentativa de eliminar a relação sexual do 

rito, para que se faça apenas uma purificação simbólica através de um banho de 

ervas78.  

Do mesmo modo, as acusações de feitiçaria consistem em outro aspecto 

importante para o entendimento das questões que conformam a situação das viúvas 

no país. Antes disso, a feitiçaria é também uma prática fundamental para a 

compreensão do contexto social moçambicano e é constantemente acionada para 

justificar a existência de diferentes tipos de doenças, ordenando assim o pensamento 

e as ações dos sujeitos. Segundo Passador (2010), no universo da “ tradição” em 

Moçambique, as mulheres são vistas como “más” e como “feiticeiras” e por isso são 

apontadas como as causadoras de diferentes doenças e feitiços. Nesse cenário, muitas 

viúvas são acusadas pelos familiares do marido de terem encomendado a morte do 
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 TEMBA, Eulália. O significado da viuvez para a mulher.  Outras vozes, n. 9, novembro de 2004, p. 256. 
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 Posteriormente à minha ida à Moçambique, eu li o romance Niketche: uma história de poligamia da 
autora moçambicana Paulina Chiziane, que traz algumas questões interessantes sobre diferentes 
práticas culturais em Moçambique. A discussão sobre o kutchinga, em especial, ocorre quando o 
personagem Tony é tido como morto e sua esposa Rami é submetida ao ritual. No livro, o kutchinga é 
marcado pela raspagem dos cabelos da viúva Rami, por um banho feito com diferentes ervas e pela 
relação sexual entre ela e um irmão de seu marido. O interessante é que a personagem Rami revela ter 
uma mistura de sentimentos, que passa tanto pela humilhação e vergonha de ser “tchingada” e ao 
mesmo tempo pelo desejo de se relacionar sexualmente com outro homem, mesmo que fosse por uma 
noite. Além de apresentar o rito de purificação, o livro ilustra muito bem aquilo que seria o problema da 
expropriação dos bens da viúva por parte dos familiares do marido, o que é muito discutido no país. 
Rami tem todos os móveis e utensílios de sua casa tomados pelos parentes do marido, além de ser 
obrigada a deixar o imóvel 
77

 TEMBE, Suzana. Até que ponto as práticas tradicionais como o kutchinga violam os direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher e contribuem para o aumento da propagação do HIV/SIDA. Revista de Direitos 
Humanos, Maputo, v. 3, n. 2, p. 181-201, 2003. 
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 BRITO, Thaís. Direitos sexuais e direitos reprodutivos em Moçambique: interfaces com a epidemia 
do HIV/AIDS. Monografia de Conclusão de Curso - Departamento de Serviço Social, UFPE. Recife, 2015, 
p.70. 
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próprio companheiro e, em alguns casos, a herança é apontada como algo que as 

estimula a fazer isso. 

Por fim, a questão da expropriação dos bens das viúvas, o principal motivo pelo 

qual elas buscam assistência nas organizações de mulheres, está associada a uma série 

de conflitos familiares, os quais perpassam principalmente uma questão cultural 

característica no sul de Moçambique, a descendência patrilinear79. Nesse contexto, 

entende-se que a terra e os bens materiais pertencem exclusivamente à linhagem 

masculina. Assim, uma viúva não teria direito sobre as propriedades do marido e de 

sua família80. No entanto, esses conflitos são muito mais complexos e não dizem 

respeito apenas a essa especificidade das relações de parentesco, estando atrelados 

também às expectativas em relação aos papéis sociais, ou seja, em relação ao que se 

espera de uma mulher enquanto esposa, mãe, nora, cunhada, tia, etc. e aos interesses 

materiais e econômicos existentes ali. Assim, apesar do parentesco ter uma 

centralidade em Moçambique, é importante pensar que essa questão cultural, longe 

de ser algo estático, é também permeada por relações de poder e de dominação entre 

os diferentes sujeitos que estão interagindo naquele contexto81. 

Tendo efeito essa pequena introdução, apresentarei a seguir o contexto do 

meu trabalho de campo em Maputo, descrevendo o ambiente das organizações por 

onde transitei e falando sobre como fui estabelecendo um diálogo com as viúvas que 

buscavam assistência naqueles espaços. Em seguida, farei uma breve discussão acerca 

da situação legal das viúvas em Moçambique, discutindo as principais legislações que 

influenciam a situação dessas mulheres no país. Por último, vou me debruçar sobre as 

especificidades em torno da obrigação e da proibição de vestir o luto.  
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Enquanto no sul e no centro de Moçambique (Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Tete, Sofala, 
Manica e Zambézia) a descendência é feita por via paterna através do pagamento do lobolo; na região 
norte (Províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa), a descendência é feita por via materna e, neste 
contexto, não realiza-se o lobolo como nas outras duas regiões, embora existam práticas semelhantes 
com outros nomes. É importante ressaltar que tanto na descendência matrilinear, quanto na patrilinear, 
as normas de sucessão e herança preveem que a terra e os outros bens materiais permaneçam dentro 
da linhagem de referência da sucessão. 
80

 Inúmeras mídias nacionais veiculam casos de mulheres que são expulsas de suas residências após a 
morte dos maridos e que têm seus bens de valores expropriados, a exemplo das seguintes reportagens: 
“Viúvas despejadas em Maputo” (Miramar, 2016); “Quando pensão e herança viram motivos de 
julgamento social” (Media Femme, 2016).  
81

 GRANJO, Paulo.  Pluralismo jurídico e direitos humanos: os julgamentos de feitiçaria em Moçambique. 
O público e o privado - Nº 18 - Julho/Dezembro – 2011. 
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Notas sobre o trabalho de campo 

 

Durante a minha estadia em Moçambique e da realização da pesquisa, conheci 

diferentes organizações de mulheres em Maputo, através de um movimento 

estimulado pelas pŕoprias ativistas que encontrei nesses lugares. Uma associação me 

levava a outra e o conhecimento de cada uma delas marcou também o meu contato 

com diferentes partes da cidade. Assim, a minha presença em cada um desses espaços 

foi extremamente enriquecedora. A WLSA (Women and Law in Southern Africa 

Research and Education Trust)82 não só foi à porta de entrada para as demais 

associações, como também foi uma fonte constante de material bibliográfico. Além da 

AVIMAS (Associação das Viúvas e Mães Solteiras) e da MULEIDE (Associação, Mulher, 

Lei e Desenvolvimento), por onde estive com uma frequência maior, transitei algumas 

vezes pelo Fórum Mulher (Organização de Coordenação para a Mulher no 

Desenvolvimento) e pela OMM (Organização da Mulher Moçambicana).  

A AVIMAS surgiu em 1997, com o objetivo de promover a defesa e o exercício 

dos direitos de viúvas, mães solteiras ou mulheres chefes de agregado familiar e 

promover ações estratégicas de desenvolvimento socioeconômico, concordando 

também com a perspectiva dos direitos humanos defendidos pelas Nações Unidas83. 

Além disso, tem como pautas específicas relativas às viúvas o fim do rito de 

purificação, das situações de expropriação de bens, das acusações de feitiçaria e dos 

casamentos por herança84. Logo na primeira visita ao local fui carinhosamente 

recebida por Fátima85, coordenadora da associação. Naquele dia me apresentei e 

expliquei os objetivos da pesquisa e o motivo que me levara até o local.  

                                                           
82

 Em Moçambique a WLSA é conhecida como Organização Mulher e Lei na África Austral. Como esta 
organização é regional e abarca alguns países da África Austral, o nome original é em inglês. 
83

 ARTHUR, Maria José. Apresentando... AVIMAS – Associação das Viúvas e Mães Solteiras.  Outras 
Vozes, nº 23, maio de 2008. 
84

 Além da situação de expropriação de bens, do rito de purificação e das acusações de feitiçaria, os 
casamentos por herança (levirato) também aparecem entre as pautas referentes à situação das viúvas 
em Moçambique. Essa prática está associada à situação em que uma viúva tem que se casar com um 
irmão do falecido marido com o intuito de facilitar a criação dos filhos, diminuir a vulnerabilidade dessa 
mulher e manter os laços de parentesco patrilineares.  
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Os nomes mencionados ao longo deste texto são verdadeiros. As pessoas que aparecem aqui estavam 
cientes da pesquisa e autorizaram a identificação. Quando eu achar necessário, não vou associar o 
relato a um nome específico.  
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Enquanto conversávamos, Fátima aproveitou para apresentar as instalações da 

associação, que tinha ares de casa e estava localizada em um local mais distante da 

região central de Maputo. No imóvel onde estávamos ficavam as salas da 

administração, a cozinha e uma pequena sala para a realização de eventos. No imóvel 

ao lado ficava a sala onde aconteciam os cursos de costura e alfabetização, as salas de 

aula, onde ficavam as crianças da creche e os banheiros. Ao fundo do terreno, tinha 

um fogão a lenha improvisado, onde Maria - uma das viúvas associadas- sempre 

cozinhava as refeições para as crianças e para quem estivesse no local.  

Durante as visitas à AVIMAS eu ajudava a cozinhar e olhar as crianças da creche 

e nesse espaço ao ar livre no fundo do terreno passava boa parte do tempo 

conversando com Maria, Fátima e Aparecida - outra associada. Nesses momentos, a 

conversa ia além dos meus questionamentos sobre a AVIMAS ou sobre a viuvez. 

Normalmente dividíamos um saché de chá (chamado por elas de Five roses, que, na 

verdade, é a marca do produto) enquanto conversávamos sobre cabelos e roupas, 

relacionamentos, filhos e igreja. Elas aproveitavam para me fazer perguntas sobre a 

vida no Brasil e também sobre as novelas brasileiras. Além disso, nesses momentos eu 

arriscava falar um pouco em xirhonga para praticar e aprender algum vocabulário novo 

com elas. O fato de eu demonstrar interesse em aprender a língua falada em Maputo 

era algo que as intrigava. Segundo Aparecida, os estrangeiros não se interessavam por 

essas coisas. Então, de certa forma, as poucas palavras que trocávamos em xirhonga e 

xishangana estreitaram os nossos laços. 

Na primeira visita, já foi possível perceber que a associação encontrava-se 

enfraquecida. Segundo Fátima, antigamente ocorriam reuniões regulares com as 

viúvas associadas, mas em 2014, quando estive na associação, esses encontros já não 

aconteciam com tanta frequência, o que se devia à falta de incentivos financeiros e, 

principalmente, à morte da viúva fundadora da organização, Orlanda Pindelane, em 

2009. Apesar desse contexto, decidi visitar a AVIMAS durante todas as semanas para 

acompanhar o cotidiano da organização e assim estabelecer um diálogo mais próximo 

com a coordenadora Fátima e também com as poucas viúvas mais presentes no local.  

A MULEIDE, por outro lado, surgiu em Moçambique em 1991 como a primeira 

organização sobre direitos humanos do país, sendo uma instituição não governamental 

e de âmbito nacional, que trabalha com ações de combate à violência, desenvolve 
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pesquisas sobre a temática de gênero, providencia formação sobre a saúde da mulher 

e o HIV/AIDS e promove educação legal e assistência judiciária às mulheres que 

tenham uma condição econômica desfavorecida86. Além da sede localizada na cidade 

de Maputo, a organização possui uma delegação na Beira, província de Sofala e outra 

em Pemba, na província de Cabo Delgado. Em Maputo, a MULEIDE está localizada na 

região central da cidade, próximo a uma escola secundária e a uma esquadra 

(delegacia), em um imóvel de dois pavimentos com recepção, salas da administração e 

de atendimentos, biblioteca, banheiros e cozinha. 

Nessa organização, tive a sorte de contar com o acolhimento e com a atenção 

da advogada Maria Luísa e foi onde acabei desenvolvendo boa parte da pesquisa de 

campo. No entanto, as minhas visitas ao local eram mais rápidas do que na AVIMAS e 

poderiam acontecer em diferentes dias da semana e em horários variados também. 

Como a organização tem uma dinâmica diferente, muitas atividades simultâneas 

(como os atendimentos judiciários, o acolhimento psicológico e as atividades 

administrativas), além de receber muitas mulheres com horário marcado, a minha 

presença no local foi menos intensa como na AVIMAS, porém muito fundamental para 

a pesquisa.  

Depois da primeira visita à associação, combinei com a advogada Maria Luísa 

para me avisar sempre que ela soubesse da marcação de atendimento de alguma 

viúva. Assim, através desse esquema, eu conheci algumas mulheres que chegavam até 

a MULEIDE em busca de assistência judiciária e utilizei o espaço da associação para 

realizar entrevistas em momentos diferentes dos atendimentos. As entrevistas tinham 

como ponto de partida o motivo que as fizeram procurar a associação e, a partir disso, 

os diálogos tomavam diversos caminhos, permeando temas como o casamento, as 

relações e os conflitos familiares, o cuidado com os filhos e enteados e o processo de 

luto. Entre um atendimento e outro, aproveitava o tempo no local para conversar com 

a advogada Maria Luísa e com outras funcionárias da associação também. Embora 

tivesse homens trabalhando na MULEIDE, como, por exemplo, outros advogados, 

durante as minhas visitas à associação, eu acabei me aproximando apenas das 

mulheres. 
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Diferente da MULEIDE, a AVIMAS não tem advogados trabalhando diariamente 

no local e, normalmente, quando alguma mulher chega à associação em busca da 

assistência judiciária, ela é encaminhada para a AMMCJ (Associação Moçambicana das 

Mulheres de Carreira Jurídica), organização parceira da AVIMAS. E segundo a 

coordenadora da organização, quando existe algum caso de acusação de feitiçaria, a 

melhor solução é acionar os médicos tradicionais por meio da AMETRAMO (Associação 

dos Médicos Tradicionais de Moçambique). Em 2014, como eu já estava mais inserida 

na AVIMAS e na MULEIDE, acabei não conseguindo visitar a AMMCJ e nem a 

AMETRAMO para ter acesso ao serviço prestado às viúvas. 

Entre uma associação e outra, fui conhecendo viúvas e seus relatos sobre a 

viuvez. De maneira geral, as mulheres que conheci nas duas organizações eram adultas 

com idade média de 40 anos, de baixa renda, falantes de diferentes línguas 

moçambicanas e de várias regiões de Moçambique e não só de Maputo. Algumas delas 

exerciam atividade econômica de caráter informal e a maior parte era casada pela via 

tradicional (por meio do lobolo87) e tinha filhos e enteados, que, em sua maioria, ainda 

eram crianças e adolescentes. Todas elas moravam distante da região central da 

cidade de Maputo, em bairros do subúrbio ou até mesmo em outros distritos da 

Província. A maioria das viúvas que conheci através da MULEIDE estava procurando a 

associação para resolver conflitos sobre divisão de bens e herança, enquanto as 

mulheres que fiz contato na AVIMAS estavam também em busca dos cursos 

profissionalizantes como uma estratégia para ter independência financeira ou da 

creche para os filhos das associadas. 

 

Os direitos das viúvas em debate 

  

Nos últimos anos, a situação das viúvas conformou algumas pautas da agenda 

política das organizações de defesa dos direitos das mulheres e influenciou a 

promulgação da Lei da Família (Lei nº 10/2004) e da Lei Sobre a Violência Doméstica 

Praticada Contra a Mulher (Lei nº29/2009).  
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A implementação da Lei da Família (Lei nº 10/2004), separada do Código Civil, 

foi um marco na legislação de Moçambique e foi resultado de um longo diálogo entre 

o Estado e as diversas organizações da sociedade civil. Diálogo intenso e cheio de 

conflitos, que refletiam o desafio de se implementar uma legislação que estivesse de 

acordo com os direitos humanos e ao mesmo tempo abarcasse a diversidade cultural 

de norte a sul do país. Assim, dois importantes questionamentos foram postos: “até 

que ponto a nova lei poderia ser contrária à cultura e aos usos e costumes? Como 

conciliar os direitos culturais e os direitos religiosos com as exigências de respeito 

pelas normas constitucionais?”88. Para as ativistas e os ativistas envolvidos na criação 

dessa lei, a família não deveria ser vista apenas 

 

como um lugar de afectos e solidariedade, mas também de 
confrontos, de hierarquias e de exclusões (...) [e] deveria ser objecto 
de intervenção urgente, para que os direitos de cidadania pudessem 
ser gozados no espaço familiar por aqueles que normalmente deles se 
vêm privados, as mulheres e as crianças.89  

 

As tentativas para alterar o direito de família em Moçambique começaram logo 

após a independência nacional em 1975 e o primeiro Projeto de Lei da Família foi feito 

em 1978, porém não foi aprovado. Um segundo Projeto de Lei foi elaborado em 1982 

e também não foi aprovado. Mas uma Diretiva do Tribunal Superior de Recurso 

(Directiva nº 1/82), que durou de 1982 até 1992, determinou a aplicação pelos 

tribunais provinciais “do que se referia ao divórcio por mútuo consentimento, ao 

conhecimento e dissolução das uniões de facto e poligamia”90. Com a criação, em 

1997, da Comissão de Reforma Legal, responsável pela reforma legal no país, foi 

composta uma Subcomissão para a revisão da Lei da Família, o que influenciou a 

abertura de um diálogo no país sobre a implementação dessa legislação e a partir disso 
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realizaram-se encontros e seminários, com o intuito de criar espaços 
de discussão para a expressão de vários grupos de interesse, entre os 
quais organizações de mulheres, organizações religiosas e outros 
sectores da sociedade civil. Foram também encomendados estudos 
sobre as organizações familiares no país, procurando dar conta da 
diversidade presente, sobretudo entre regiões de filiação matri e 
patrilineares.

91
 

  

A Lei da Família promulgada em 2004 (Lei nº 10/2004) reconhece como 

legítimas as uniões civis, religiosas e as uniões de fato, que correspondem àquelas em 

que os cônjuges vivem juntos por no mínimo 6 anos. Com isso, essa nova legislação 

legitima os casamentos tradicionais realizados por meio do lobolo e outras diversas 

formas de uniões conjugais existentes no país. Comprovando a coabitação, casais que 

apenas são casados pela via tradicional e não realizaram cerimônia civil passam a ter 

os mesmos direitos perante a lei92. Além disso, essa nova legislação implementou um 

sistema de regime de comunhão de bens para os casais que não fizeram provisões da 

divisão de propriedade, o que garantiu minimamente às viúvas (e viúvos) o acesso a 

parte dos bens antes deles serem divididos entre os outros herdeiros. 

Assim como o contexto antecedente à implementação da Lei da Família (Lei nº 

10/2004) foi marcado por inúmeros debates em Moçambique, a promulgação da Lei 

Sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher (Lei nº29/2009) também foi 

antecedida por longas discussões no país, que tinham como principais temas a 

criminalização do agressor, o assistencialismo às vítimas, o reconhecimento de que a 

violência doméstica contra as mulheres seria uma violência de gênero e a prevenção 

social desse fenômeno. Mas assim como afirmou a socióloga e ativista Maria José 

Arthur, 

 

embora todas/os concordassem que este tipo de violência doméstica 
era inadmissível, discordava-se de tudo o mais: das formas de que se 
pode revestir, das causas, da prevenção e do tratamento legal a dar ao 
problema. Esta falta de consenso era previsível, se considerarmos que 
as ONGs que actuam na área dos direitos humanos e, mais 
especificamente, dos direitos humanos das mulheres apresentam uma 
grande diversidade.93 
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Além disso, o debate incluiu também uma discussão ampla sobre as práticas 

tradicionais que poderiam representar algum tipo de violência contra os direitos 

humanos das mulheres. Nesse contexto, teve um movimento forte das organizações 

da sociedade civil pela inclusão de um artigo que punisse através da prisão aquele que 

atentasse contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tendo como 

justificativas práticas tradicionais. Esse movimento materializou-se através do 

Anteprojeto de Lei feito pela sociedade civil após a 1ª aprovação da lei no Parlamento 

em 30 de junho de 2009. “Estariam incluídas as cerimônias de viuvez ou a 

obrigatoriedade de casamento da viúva com o irmão do falecido, como se este a 

‘herdasse’, a mutilação genital feminina ou o alongamento dos pequenos lábios (grifo 

meu)94. No entanto, essa pauta e muitas outras propostas do Anteprojeto de Lei não 

foram incluídas na Lei Sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher (Lei 

nº29/2009), aprovada em sua versão final pelo Parlamento em 21 de julho de 2009. Ao 

refletir sobre os resultados da implementação dessa legislação, Maria José Arthur 

afirma que 

 

mesmo com todas as omissões, silêncios e até distorções, esta lei é o 
instrumento legal que dispomos e tem que se encontrar a melhor 
maneira de o pôr em prática. Isso implicará não só a sua divulgação à 
letra, mas também, e sobretudo um amplo debate com todas e todos 
que devem intervir neste âmbito95. 

  
Neste sentido, cinco anos após a implementação da Lei da Família (Lei nº 

10/2004), a Lei Sobre a Violência Doméstica Praticada Contra a Mulher (Lei nº29/2009) 

foi aprovada, tendo como principal objetivo punir “a violência praticada contra a 

mulher no âmbito das relações domésticas e familiares das quais não se resulta a 

morte” (Art. 1º) e estabelecendo uma série de infrações cometidas nesse âmbito, tais 

como violência física, moral, psicológica e patrimonial. Com essa lei, as situações de 

expropriações dos bens das viúvas, por exemplo, foram enquadradas no artigo 19 que 

diz respeito à violência patrimonial. Assim, “aquele que se apoderar dos bens do 

núcleo familiar da mulher após a morte do cônjuge ou do homem com quem vivia em 
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união de facto ou em situação equiparada, é punido com pena de prisão de até seis 

meses e multa correspondente”(Art. 19º). 

Por fim, é importante destacar também que o debate sobre as questões que 

caracterizam a situação social das mulheres acontece em Moçambique desde as 

missões cristãs e o Estado Colonial. Após a independência, durante o Estado Socialista 

e depois da consolidação do Estado Neoliberal esse debate continuou, porém, 

assumindo uma roupagem diferente em cada um desses períodos. No pós-

independência, quando o Estado Socialista se estabeleceu, a discussão sobre as 

cerimônias de viuvez (e de outras práticas culturais como o lobolo, os ritos de 

iniciação, a poligamia, etc.) estava inserida no projeto de modernização e 

desenvolvimento pensado pela Frelimo96 que, inspirada por ideais marxistas, tinha 

como objetivo central construir uma cidadania moçambicana. Foi nesse período 

também que o movimento de mulheres emergiu, sendo criado e moldado a partir do 

movimento nacionalista97. 

Com a abertura de mercado e o fim do Estado Socialista, por outro lado, o 

movimento de mulheres no país passou a se moldar principalmente por uma 

perspectiva de direitos humanos e gênero, fruto da globalização capitalista, das 

agendas dos doadores e da globalização do feminismo nos anos 1970, através da 

participação das ativistas do país em encontros internacionais à nível do continente e 

mundial98. A AVIMAS e a MULEIDE, apesar de estruturalmente diferentes, surgiram nos 

anos 1990 como uma ‘imposição da ajuda ao desenvolvimento, num ambiente 

neoliberal de crítica do Estado pós-independência” (Casimiro, 2015, p.2).  A MULEIDE, 

por exemplo, recebe financiamento de diferentes instituições nacionais e, 

principalmente, internacionais de países como Suécia, França, África do Sul e Espanha.  

Nesse sentido, tais organizações, assim como as agências doadoras, definem a partir 

de uma série de questões, que não cabe aqui discutir, quais são as pautas desejáveis e, 

consequentemente, aquelas que são dispensáveis, menos “urgentes”, como parece ser 

o caso da proibição e a obrigação de vestir o luto, o qual até o momento não emerge 

no debate sobre a situação das viúvas.  
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A obrigação e a proibição de vestir o luto 

 

Como eu não sabia identificar muito bem quais eram os marcadores do luto, as 

materialidades atreladas a isso e o que determinada roupa comunicava naquele 

contexto, logo no início, cometi uma inconveniência ao perguntar à viúva Sofia se ela 

tinha ficado de luto. Nitidamente constrangida e surpresa com a minha pergunta, ela 

respondeu à minha gafe com um riso leve, dizendo: “ Sim, não estás a ver? (risos). Eu 

estou aqui com a blusa preta. Hoje acabaram com aquela coisa do um ano e posso usar 

a blusa com outras capulanas. Com essa blusa que fica até aqui [no meio do braço], as 

pessoas respeitam”. Naquele momento, a minha falta de conhecimento e sensibilidade 

para lidar com o tema me mostrou a necessidade de entender mais sobre o processo 

de luto e de sua linguagem. Em Maputo, conheci tanto mulheres que usaram roupas 

pretas, quanto outras que afirmaram usar um traje totalmente branco, acompanhado 

ou não pelo uso das capulanas99. Como não aprofundei uma conversa sobre esses 

aspectos, não sei ao certo o que define cada uma dessas especificidades, porém 

acredito que elas estejam atreladas a aspectos de diferentes ordens, conforme 

procuro mostrar no decorrer deste trabalho.  

Muito mais do que o processo de vestir uma roupa específica durante um 

tempo delimitado após a morte de um parente, “pôr o luto” ou “vestir o luto” em 

Moçambique enseja uma série de relações familiares, comportamentos particulares, 

determinadas prescrições e algumas obrigações não só para com os vivos, mas 

também para com os parentes mortos, aqueles que existem ali através de uma outra 

forma. Mesmo reconhecendo que “pôr o luto” não se resume às vestimentas, opto por 

continuar usando essa expressão ao longo do texto por se tratar da forma como as 

próprias viúvas se referiam ao assunto. 

O próprio processo funerário já é parte inicial das reações materiais e 

imateriais frente a morte de um ente. Ao longo dos sete dias após o enterro, a viúva 
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normalmente permanece em casa aos cuidados dos parentes mais próximos e é, nesse 

período, que se iniciam as negociações a respeito de como o luto deverá ser vestido. 

No oitavo dia, toda a família se reúne, no local do enterro, para a “deposição de 

flores”, fase final do processo funerário, tempo de “ir mostrar a ‘campa’, colocar 

flores, fazer orações”. A viúva Carmelinha fez a seguinte descrição a respeito desse 

momento:  

 

O oitavo dia é...aquilo é um dia que para nós que seguimos é para 
permitir ir mostrar a campa àquelas pessoas, por exemplo, ele tinha 
irmãos que estavam na África do Sul e não chegaram a tempo para 
enterrar o irmão. Então naquele oitavo dia, eles assim tiveram 
oportunidade de a gente ir mostrar a campa e colocarmos flores e 
orações e pronto. Voltamos para casa (...) 

 
 Então pedi a ela que me dissesse o que se faz antes desse dia e a resposta foi:  

 

Fica dentro da casa, não sai. Fica com toda, com toda aquela família, 
que acompanha, que isso é pra me dar o quê? É pra me dar aquela 
simpatia, é pra aquele carinho e para acarinhar e pra eu não estar 
sempre a pensar nele. (...) Pra banho… alguém tinha que preparar 
água pra mim tomar banho. Praticamente eu só ficava ali deitada, não 
fazia nada até o oitavo dia (...) (Carmelinha [58 anos] em entrevista 
realizada em outubro de 2014) 

 

Assim como Carmelinha, a viúva Lina também fez uma descrição do oitavo dia 

muito semelhante:  

 

O oitavo dia é assim, depois do funeral não faz nada né. Fica dentro, 
sei lá. Então, para poder sair fora tem que acompanhar para o 
cemitério, estar família pra poder sair fora. Só vão pôr água pra ti 
tomar banho, sentar e comer, sentar e matabichar [tomar-café da 
manhã, lanchar]. Vêm te visitar pessoas. Ainda não está autorizada a 
mexer nada. Fiquei sete dias em casa.” (Lina [52 anos] em entrevista 
realizada em setembro de 2014)  
 

Se para algumas mulheres o problema emerge, a partir do momento em que 

elas se veem obrigada a vestir o luto, para outras o problema se configura pela 

proibição de vesti-lo. Além disso, em muitos outros casos o problema não está 

relacionado à obrigação ou à proibição e sim ao modo pelo qual o luto deve ser 
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“vestido”, o que já nos provoca a não esboçar qualquer conclusão imediata sobre o 

tema e nos convida a fazer o exercício de prestar a devida atenção100.  

Conforme já mencionei na introdução do texto, a maioria das viúvas que 

conheci através da MULEIDE estava procurando a associação para resolver conflitos 

sobre divisão de bens e herança, mais precisamente, sobre a venda da casa onde elas 

moravam. O combinado da advogada Maria Luísa comigo era que eu conversasse com 

as viúvas antes ou depois do atendimento judiciário agendado na associação. Entre um 

atendimento e outro, eu aproveitava o tempo para conversar com ela e com as outras 

funcionárias que trabalhavam ali. Se, por um lado, muito do que as viúvas me 

contavam já tinha sido dito aos advogados da MULEIDE, por outro lado, o que não 

estava diretamente relacionado ao conflito da casa, como é o caso das conversas sobre 

o luto, era contado fora dos atendimentos judiciários tanto por se ter mais tempo para 

falar disso com calma, quanto pelo fato disso não interessar ao processo de resolução 

dos conflitos.  

A viúva Lina, que tinha procurado a organização para conseguir resolver o 

conflito com os cunhados a respeito da casa onde morara com o marido e as filhas, 

relatou que em um primeiro momento fora obrigada a vestir o luto com a justificativa 

de que ela tinha sido “loboloda”101. Após algumas negociações, ela e os cunhados 

chegaram a um acordo. A decisão era que ela ficasse um ano de luto. No entanto, o 

acordo não foi respeitado e depois de seis meses eles a obrigaram a retirar o luto, sem 

consultar os seus parentes e tão pouco sem considerar as regras de sua igreja que, na 

verdade, nem permitia vestir o luto. Nas palavras dela: 

 

Com meu marido era tudo bem. A confusão era só com a família dele. 
Queríamos casar, estragaram o casamento. Mas ele me lobolou e tudo 
em 2010. Eu comecei a viver com ele em 2006. Tivemos duas filhas. 
Quando a família disse assim: “Tem que pôr o luto”. Eu disse assim: “A 
minha religião não aceita luto”. Eu sou da Igreja Velha Apostólica. 
Disseram que não: “Nós insistimos que você vista o luto porque o 
nosso irmão te lobolou”. Eu disse: “Então, não tem problema, ei de 
pôr. Mas eu ei de ficar um ano”. (...) Chegou a fazer missa já de seis 
meses. Primeiro fizeram orações. Eu já tinha direito de mexer as 
coisas. Mas era muito cedo! As minhas cunhadas fizeram orações e 
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tiraram. Quando eu entrei dentro da casa, sentei. Então, por fim uma 
delas vem. Nem avisaram à minha família. Porque na nossa tradição 
quando chega a hora de uma pessoa tirar o luto, a família dela, por 
exemplo, a minha família tem que saber. Há uma coisa que tem de 
fazer. Depois aquela família assim que me comprou aquela roupa 
deverão organizar outras roupas para quando mudar. E a minha 
família também organiza e há de fazer o mesmo. Mas não tinha esse 
conhecimento, não trouxeram nada sobre aquilo ali. Não sabia que 
sou eu a tirar o luto. Me disseram só pra tirar o luto, “nós estamos a 
dizer para tirar”. (Lina em entrevista realizada em setembro de 2014)   

 

Diferente de Lina, outra viúva, que na época da pesquisa estava com 25 anos, 

não pôde vestir o luto e recebeu como argumento da família do marido o fato dela não 

ter sido “lobolada” e de não ter filhos com ele. Quando perguntei como estava sendo 

aquele período em sua vida, ela me disse o seguinte: “Eu sinto que ser viúva é um 

peso. Tudo é mais pesado para mim. É muito difícil porque ainda sou nova e também 

por causa dessas coisas que estão a dizer. Falam ‘male’ mesmo. Eles dizem que eu não 

tenho filhos naquela casa”. Sem a realização do lobolo e sem filhos, a viuvez significou 

mais do que o rompimento total daquelas relações familiares, significou talvez uma 

espécie de morte social dessa viúva. Privada de vestir o luto e de existir enquanto uma 

viúva, essa mulher tentava reunir forças para demandar, através da assistência 

prestada pela MULEIDE, uma mediação do conflito material com seus cunhados a 

respeito da divisão da indenização que ela tinha recebido da empresa onde o marido 

trabalhou e da divisão do valor da casa onde ela estava vivendo até aquele momento. 

Após a finalização desse processo, ela pretendia voltar para sua terra natal, 

Quelimane, região central de Moçambique.  

Ao longo de sua narrativa, não foi difícil perceber que o que a deixava mais 

fragilizada e constrangida não era o processo de divisão de bens e sim a proibição de 

vestir o luto. No entanto, isso não poderia ser “resolvido” de alguma maneira durante 

a assistência judiciária, que, neste caso, estava centrada somente nas questões 

“urgentes”, na divisão de bens, na violência patrimonial. Pensando nisso, eu poderia 

traçar uma discussão a respeito dos alcances e limites dessa assistência, afirmando que 

ela é incapaz de lidar com a multiplicidade dos conflitos familiares (como 

equivocadamente fiz em outros momentos), mas o meu ponto aqui não é criticar o 

trabalho dos advogados e ativistas das organizações por onde transitei, o qual é muito 

legítimo e importante para as mulheres que o acionam. O meu ponto é anterior a isso, 
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ou seja, é olhar para outros aspectos da trajetória das viúvas, não só para ampliar a 

leitura a respeito da vulnerabilidade dessas mulheres, mas também para tentar 

entender quais são as implicações disso em suas diversas existências naquele 

contexto. 

Se, por um lado, as pautas desejáveis são aquelas urgentes, que causariam 

danos catastróficos para as vítimas, como a falta de um lugar para viver, a violência 

física e sexual e a contaminação pelo HIV-AIDS, através do rito de purificação; por 

outro lado, as pautas dispensáveis, sequer mencionadas no debate sobre a 

vulnerabilidade das viúvas, como a proibição e obrigação de vestir o luto, dizem 

respeito àquelas situações que causam um outro tipo de dano, uma morte em vida, 

uma “morte-lenta”102. Isso acontece porque o estabelecimento daquilo que é urgente 

privilegia a espetacularização da morte e das grandes catástrofes em detrimento dos 

processos cotidianos de morte-lenta. Assim, a experiência de ser obrigada ou de não 

ter o direito de vestir o luto e o fato disso não ser encarado como uma violação e uma 

pauta desejável pode ser entendida como um “quase-evento”, ou seja, aquilo que 

Elizabeth Povinelli (2011) chama de pequenos acontecimentos de morte-lenta, 

“experiências cotidianas de deterioração a que todos os seres estão submetidos sob a 

ordem do sistema político e econômico neoliberal”103. 

Falar dos acontecimentos de morte-lenta, entretanto, não significa falar 

somente da pobreza, daquilo que falta e que causa vulnerabilidade, afinal, aqueles que 

vivem uma morte-lenta estão diariamente construindo formas de existência e 

resistência. Nesse sentido, na nossa prática antropológica, assim como bem faz 

Elizabeth Povinelli (2011), temos que nos distanciar de narrativas teleológicas, de 

narrativas que privilegiam os grandes eventos e que, no caso do contexto que estou 

tratando aqui, narrativas que reiteram a ideia de que a vulnerabilidade social das 

viúvas se resume aos conflitos de divisão de bens e aos problemas causados pelo rito 

de purificação e que, acima de tudo, definem a experiência dessas mulheres somente a 

partir da chave dos constrangimentos e do sofrimento.  
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 Na tentativa de me distanciar dessas chaves de análise, ao longo da escrita da 

minha monografia (2017), procurei narrar não só aquilo que representava os 

constrangimentos, mas aquilo que materializava as escolhas das mulheres e suas 

estratégias para sobreviver às conturbadas negociações familiares. Ao longo desse 

processo, uma das minhas inspirações teóricas foi a obra Widows in Africa Societies: 

Choices and Constraints (1986), organizado pela antropóloga Betty Potash. O livro é 

uma reunião de ensaios escritos por onze pesquisadores, majoritariamente mulheres, 

sobre experiências de viúvas em diferentes lugares do continente africano (Quênia, 

Tanzânia, África do Sul, Gana, dentre outros) e, ao mesmo tempo, é também uma 

revisão e uma releitura dos estudos clássicos de parentesco naquele contexto. 

 Já no prefácio, Potash levanta alguns questionamentos centrais e necessários 

para direcionar qualquer análise sobre a experiência de viúvas em contextos africanos 

que queira fugir das abordagens clássicas. A partir disso, na introdução do livro, 

“Widows in Africa: An Introduction”, a antropóloga afirma que, embora as viúvas 

constituíssem, no final dos anos 1980, um quarto do número de mulheres adultas em 

sociedades africanas, a viuvez não foi um tema de investigação sistematizada na 

antropologia, sendo essa coletânea de ensaios a primeira tentativa de se fazer isso. 

Segundo a antropóloga, nos trabalhos clássicos, as viúvas eram comumente descritas 

em função dos seus novos arranjos conjugais, após a morte do marido (e da prática do 

levirato), abordagem focada apenas nas relações de grupos estáveis e em uma 

interpretação androcêntrica do papel da mulher e que, acima de tudo, descreve 

apenas um dos aspectos que permeiam as experiências delas, o que foi visto 

principalmente nos trabalhos de caráter estrutural-funcionalista104. 

Os ensaios que compõem a coletânea Widows in Africa Societies: Choices and 

Constraints (1986) tentam ir além daquilo que foi feito anteriormente, mostrando 

como as viúvas fazem escolhas e que muitas delas inclusive nem se casam novamente 

após a morte do parceiro, além de terem inúmeras estratégias de sobrevivências e 

diversas formas de reconfigurar as suas relações familiares. O diferencial da 
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 No final dos anos 1980, segundo Betty Potash, cerca de 25% das mulheres adultas eram viúvas no 
continente africano. Atualmente esse número diminuiu e segundo o relatório “The Global Widows 
Report 2015 - A Global Overview of Deprivation Faced by Widows and Their Children” (2015) da ONG 
The Loomba Foundation, que realiza trabalhos de empoderamento de mulheres viúvas em diferentes 
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abordagem desses autores é que eles procuram pensar e analisar as questões 

atreladas ao parentesco, nos contextos estudados por eles, a partir de uma abordagem 

que tem como ponto de vista a perspectivas das viúvas.  

Nesse sentido, muito inspirada pelas críticas de Betty Potash (1986), tecidas às 

abordagens clássicas, é que tentei construir boa parte das reflexões que trago para 

este texto. Sem ter a pretensão de levantar uma resposta definitiva sobre o tema, o 

meu objetivo é, antes de mais nada, apresentar as experiências das viúvas que conheci 

em Maputo,  sob um ponto de vista que discute não somente seus constrangimentos, 

mas suas escolhas e estratégias frente aos conflitos familiares, inclusive, no que tange 

às decisões a respeito do luto. 

A viúva Carmelinha, por exemplo, que assim como Lina também foi “lobolada”, 

decidiu “ficar de luto” o dobro do tempo sugerido pela família do marido, afirmando o 

seguinte: “Eu assim fiquei um ano de luto. Eu sozinha é que continuei com aquela 

roupa. Depois de seis meses já disseram que eu podia colocar blusa assim de manga 

curta, mas eu é que quis continuar assim.” Do mesmo modo, Dona Sofia, apesar de ser 

muçulmana, escolheu ficar de luto por um período superior à quaresma, tanto porque 

estava “acumulando” o luto de outros dois parentes, quanto pelo grande sentimento 

que tinha pelo marido.  

 

Eu poderia tirar [o luto] há muito tempo. Os outros tiraram há muito 
tempo, mas eu? Eh pá! Aconteceu muita coisa. Primeiro faleceu a 
minha mãe, segundo a minha irmã no mesmo mês, a terceiro faleceu o 
meu marido. Faz conta, tenho três lutos, minha irmã, minha mãe e 
marido. A norma muçulmana só fica quarenta dias, a quaresma. Mas 
como eu senti, eu senti muito...Aquele senhor [o marido], eu fiquei 
com ele 20 anos.” (Sofia em entrevista realizada em setembro de 
2014) 
 
 

  Desse modo, ao olhar para essas experiências de obrigação, proibição e 

escolhas sobre como vestir o luto, conseguimos ampliar a nossa leitura sobre o que 

caracteriza a vulnerabilidade das viúvas em Moçambique. O exercício reflexivo de 

pensar para além das pautas desejáveis nos ensina a dar atenção ao que não é urgente 

e, pelo menos por um instante, nos mostra outros caminhos possíveis para dar conta 

da situação dessas mulheres naquele contexto. Nas palavras de Stengers,   

 



66 
 

aprender a dar atenção é precisamente aquilo que a versão estatal-
capitalista do progresso nos desensinou. Mas isso exige que se 
aprenda a pensar uma situação em todas as suas dimensões, com 
todas as suas consequências. (..) trata-se de suscitar a confiança em si 
e nos outros, a lucidez, a capacidade de escapar das evidências já 
prontas. (Stengers, 2013) 

   
 

Vestir o luto, vestir existência(s) 

 

O meu marido tinha amigos e alguns não souberam. Quando cruzaram 
no caminho e eu com aquele luto de manga comprida preta, eles já 
sabem que meu marido faleceu. Logo ali me dão os sentimentos e 
ficam sabendo sem precisar de perguntar, através daquela roupa (...). 
Quando eu entrasse no chapa105 cheio, sem cadeiras, bastava uma 
pessoa olhar para mim, levantava e me sedia o espaço (...). Os vizinhos 
até sempre vinham a me comprimentar, queriam saber como eu 
dormi (...). Na igreja também, todos sempre tinham muita atenção 
comigo. Até os seis meses, sempre passavam, marcavam um dia, neste 
caso, era uma vez às quintas numa semana, vinham fazer orações na 
minha casa. (Carmelinha em entrevista realizada em outubro de 2014) 

 

Diferente do meu questionamento inconveniente durante a conversa com a 

Sofia, a maioria das pessoas em Moçambique não parece fazer perguntas do tipo “a 

senhora está de luto?” , “a senhora ficou de luto”, “por quanto tempo?”. Esses 

questionamentos irrefletidos são feitos por aqueles que, como eu, naquela época, 

desconhecem a linguagem da vestimenta do luto e o que ela comunica. A viúva 

Carmelinha, no trecho citado acima, nos conta a reação das pessoas em vê-la vestida 

de luto. No caso dela, o fato de estar vestida daquele jeito causava uma reação de 

afeto e cuidado por aqueles que a encontravam cotidianamente ao longo dos meses 

que sucederam a morte de seu companheiro.  

 A mulher que veste o luto, veste a experiência de existir enquanto viúva e 

todos os efeitos que isso tem naquele contexto, sejam eles positivos ou negativos. A 

viúva que veste o luto, veste também a existência do seu marido que morreu, 

coexistindo com ele através da roupa e do tempo. A mulher viúva que veste o luto, 

todos os dias veste aquelas flores depositadas no túmulo de seu companheiro, veste a 
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velocidade e sempre com excesso de passageiros.  
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resistência, o reajuste e a transformação frente aquilo que a mata lentamente. A viúva 

que veste o luto, veste existência(s).  

Ser proibida de vestir luto é transitar por muitos lugares sem receber o 

tratamento adequado, sem ser reconhecida de maneira justa e sem coexistir com o 

ente que morreu, é ser privada de existir em seus múltiplos sentidos. Do mesmo 

modo, ser obrigada a vestir o luto é vestir existências que podem não ser bem-vindas 

em determinados lugares como, por exemplo, na Igreja Velha Apostólica, onde a viúva 

Lina frequentava. Talvez ali, coexistir com o marido falecido seja materializar mundos 

indesejados. Em todos os casos, de obrigação ou privação, não poder reivindicar o 

direito de escolha frente ao ato de vestir o luto é experimentar uma “morte-lenta” 

cotidianamente. Arriscaria dizer, inclusive, que é justamente pelo fato do “vestir o 

luto” ensejar existências de diferentes ordens é que as mulheres tratam desse assunto 

por meio do verbo “vestir” e não por expressões como “estar de luto”, “ficar de luto”, 

“passar pelo luto”, etc.   

Desse modo, através do exercício de “prestar atenção” no que as viúvas dizem 

e de tentar, pelos menos por um instante, não ser movida por questões urgentes, 

percebi que olhar para os marcadores do luto e para as materialidades atreladas a isso 

é um caminho possível para entender as diferentes experiências das viúvas com as 

quais eu conversei em Maputo. Ao compreender as reclamações (não formais) que 

essas mulheres fazem a respeito da experiência de ser obrigada ou proibida de vestir o 

luto como pautas dispensáveis, tentei construir neste texto uma etnografia de um 

“quase-evento” da viuvez, uma etnografia de um pequeno acontecimento de “morte-

lenta”106. 
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MARCAS DE GÊNERO NA LITERATURA ANGOLANA E SÃO-TOMENSE107 

 

Assunção de Maria Sousa e Silva* 

 

 

 Este estudo parte de uma investigação quanto à condição feminina nos poemas 

de duas autoras contemporâneas das literaturas angolanas e são-tomenses, Paula 

Tavares e Conceição Lima, respectivamente. Para isso, faz-se necessária a 

compreensão da conjuntura social dos países das autoras, na perspectiva de situar a 

realidade em que as mulheres se encontram, como também a importância das duas 

poetisas no cenário literário de Angola e São Tomé e Príncipe, tendo em vista que a 

participação feminina nas literaturas desses países só vem se consolidar por volta dos 

anos 80 do século passado.   

Na investigação quanto à forma de inserção das mulheres no contexto africano, 

a professora Laura Cavalcante Padilha (2007) destaca que elas se inserem pelas 

margens, ou seja, pelas bordas. Todavia, deve-se reconhecer o papel importante que 

as mulheres sempre tiveram na tradição africana, mesmo que determinados espaços 

tenham sido perdidos. A imagem representativa das mulheres, especialmente, com 

sua função materno-sagrada, foi sendo rasurada durante o processo de colonização. 

Nessa conjuntura, fez-se urgente que as mulheres se apropriassem dos bens 

simbólicos da cultura para participar do jogo, isto é, incluírem-se e imprimirem-se no 

processo as marcas de gênero.  

No que tange ao aspecto literário, a pesquisadora afirma:  

 

A escrita literária feminina, vale lembrar, fosse africana ou não, 

historicamente imergiu em uma zona de profunda exclusão, 

habitando o sombreamento das fimbrias. Como indica Lucia Guerra, 

a mulher ocupou sempre uma posição subordinada, sendo privada, 

na organização patriarcal, de ‘sua própria História e das histórias que 

modelizam sua própria experiência’ (1995, p. 26-7). Ora, esse lugar 

de subordinação nem sempre está de acordo com as formas de 

organização das sociedades africanas nas quais a mulher sempre 
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exerceu um papel muito representativo, sobretudo no que se refere 

à etnia banto. Vale lembrar Raúl Altuna que, na análise feita desse 

papel, afirma que a mulher, por ter o dom da maternidade, se faz 

uma espécie de ‘laboratório sagrado’. Sua principal fórmula química 

é o sangue pelo qual ‘os antepassados prolongam-se e as linhagens 

vão rodando pelos séculos’ (1985, p. 256). Há, desse modo, um 

conflito de base entre as sociedades patriarcais do ocidente e as 

matrizes africanas de sacralização da mulher, daí a organização 

matrilinear de muitos grupos.108   

 

A pesquisadora ressalta o desacordo entre a zona de exclusão de onde surge a 

escrita literária feminina e o papel representativo que a mulher sempre exerceu no 

contexto cultural das sociedades africanas. Essa tensão continuada talvez advenha da 

manutenção simbólica do “dom da maternidade” e da representação da mulher como 

“laboratório sagrado”, identificadas nas análises. Vale lembrar que Laura Cavalcante 

Padilha (2007) também aponta a interferência do colonizador como um dos fatores de 

agravamento do nível de subjugação feminina. O processo de colonização intensifica e 

impõe “modelos e jogos de hegemonia e poder” para a sustentação da dominação, 

buscando “civilizar” as mulheres e/ou “arrancá-las” do estado “selvagem” e introjetá-

las mais profundamente no estado de silenciamento e de subalternização. O 

movimento de superação de tal realidade será a imersão da mulher no cenário social, 

político e cultural, sobretudo no campo literário, na perspectiva de retomar seu papel 

social, através da “performance intelectual109”. Por isso, a presença de poetisas como 

Alda Lara, Alda Espírito Santo, Noémia de Sousa é significativa e singular, à medida que 

procuram transpor com suas vozes os esquemas de exclusão e dominação colonial.  

Na década de 1980 e 1990, outras vozes surgiram e revelaram a potência do 

universo feminino na literatura angolana. Paula Tavares, Ana de Santana, (como já 

mencionado), Maria Alexandre Dáskalos, Amélia Dalomba, Ana Branco começam a 

construir suas obras, descortinando mitos, rompendo barreiras e cerceamentos 

ideológicos, desconstruindo padrões, indiferentes às pressões no interior do sistema 

literário angolano e fora dele. Sob este diapasão, mais recentemente, outras vozes se 

fazem ouvir, dentre elas, Isabel Ferreira, Carla Queiroz, Cecília Ndanhakukua, e Chó do 
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Guri. 

Sobre a poética de Paula Tavares, Érica Antunes Pereira dá relevo à 

representatividade feminina, destacando a relação entre a terra e a maternidade, 

demonstrando a inserção da figura feminina em um espaço, “além da casa e do 

cercado, concentrando-se na sua autoridade para manifestar a sua própria 

vontade”110. Do mesmo modo, Érica Antunes Pereira enfatiza o teor questionador ao 

patriarcado que a poesia de Paula Tavares preconiza, assinalando “uma voz que 

valoriza o cotidiano da mulher e a sua experiência vivida”.111   

Carmem Tindó Secco, ao analisar o livro Manual para amantes desesperados 

(2007), acentua que “o sujeito lírico revisita ritos e rituais de povos pastores do 

sudoeste angolano [...]” (SECCO, 2012, p. 356). Essa retomada de signo que alude ao 

passado constitui uma estratégia apreendida para delinear, no percurso da obra da 

autora, a ideia imaginada da nação. Dito isso, vale ressaltar que o sentimento de 

construção da identidade nacional, marcado pelo “cantalutismo112” literário da fase 

anterior à independência não prevalece, nem tampouco resiste a visão “celebrativa da 

natureza”. Da mesma forma, a ideia de uma “espiritualização da Natureza”, expressiva 

nas manifestações literárias no século XIX até meados do século XX, não persiste.  

A poética de Paula Tavares toma fôlego com a presença de um sujeito feminino 

que expressa uma “visão construtiva da terra”, mas não descarta as configurações 

temáticas preconizadas pelas dicções anteriores.113 Todavia, isso se desenvolve sob o 

labor da palavra e o rigor da construção estética que desvelam as grades da história e 

desencobrem os “sulcos dos escombros” e os “espaços de sombra”, onde residem e 

estão encenados os segmentos menos privilegiados (no caso, a mulher, maioria da 

população angolana).  

Se na poética de Alda Lara, por exemplo, a voz feminina tematiza o “sofrimento 

e o sentir do povo”, direcionada para o “sonho” na esperança da libertação, “nutrindo-
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se de ideais intemporais e universais como justiça, fraternidade/solidariedade, amor e 

paz”114, nas poéticas de Paula Tavares, Maria Alexandre Dáskalos, Ana de Santana 

(citando apenas as da década de 1980) novas direções são tomadas no tratamento 

para com o sujeito feminino, especialmente, o de expor sua condição e de focalizar a 

busca de sua autonomia. Nas vozes femininas, cada uma à sua maneira, vão 

delineando  

 

caminhos de autoconscientização e de conhecimento que parte das 

ressonâncias africanas [...] que molduram as exigências do espírito e 

do corpo e as contradições da maturidade à conquista da esperança 

e sobretudo da confiança, ou melhor, ‘da certeza de que os caminhos 

se fazem.115   

 

Ainda segundo Inocência Mata (2001), Paula Tavares se destaca com Ritos de 

passagem (1985) por iniciar um projeto literário, através de “fragmentos da memória”, 

que expressa “desejos e tabus [..] a dor da autoconsciência que constrói um sentido 

individual”, as contradições de si, mas também aquelas que lhe são exteriores, a fim de 

revelar outros sentidos até então soterrados. Para isso, Paula Tavares utiliza, pois, a 

natureza como elemento propulsor de imagens metafóricas e metonímicas, revelando 

uma  

viagem iniciática que persegue pelos trilhos de um mapa interior, 

explorando lugares íntimos a que, muitas vezes, não é suposto a 

mulher chegar ou que, em determinada época histórica, de 

harmonização de contrários endógenos visando a construção da 

utopia da nação, não convinha nomear.116 

 

A pesquisadora, na conferência “Mulher e Literatura: representações do 

feminino nas literaturas africanas em português”, na Universidade da Polônia, em 

março de 2014, ao situar as vozes femininas nas literaturas africanas de língua 

portuguesa, destaca a forma como a presença da mulher, na poesia anterior aos anos 

80 do século passado, vinha sendo rasurada. Para ela, as mulheres sempre estiveram 

presentes como sujeitos poéticos, todavia ausentes como sujeito de enunciação.  

O sujeito feminino, na “literatura de feição nacionalista”, em África, conforme 
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analisa Maria Nazareth Soares Fonseca (2000), é apresentado primordialmente em sua 

função protetora, maternal que se coaduna com a imagem representativa da pátria e 

da nação, sobretudo aquela com “feições de uma grande mãe”117. No contexto da 

literatura angolana, continua Fonseca, “o corpo feminino é, assim, um locus 

indiferenciador e modelar, cujas virtudes são as que o ligam à maternidade, às 

ocupações ligadas ao ato de criar, de cuidar, à capacidade de amar, de forma 

indiferenciada, entretanto118.”. Reafirma-se, portanto, uma imagem alegórica da 

mulher como forma de construção do corpo da nação119 num cenário pelo qual a 

escrita masculina predomina. 

 

Pode-se dizer que, em textos dessas literaturas, a figuração da terra, 

território, ao relacionar com imagens ligadas à mãe, ao milagre da 

gestação e do nascimento, recompõe a paisagem interior da 

identidade nacional e a pátria recupera as feições de uma grande 

mãe, louvada em versos [...] de Noémia de Sousa nos quais a alegoria 

evidente [...], é desconstruída pela subjetividade que aflora nos 

[poemas] da poeta angolana Paula Tavares.120 

 

Vale assinalar que Maria Nazareth Soares Fonseca (2000), mesmo identificando 

a forte concepção corrente da imagem da mulher agregada à imagem da nação, pela 

via reprodutiva e maternal, “nas feições de uma grande mãe”, reconhece os 

mecanismos de desconstrução dessa imagem nos poemas das autoras pela forma 

como elas tematizam novas subjetividades.    

Inocência Mata, por sua vez, focaliza as produções de Alda Lara (Angola) e 

Noémia de Sousa (Moçambique) e verifica que nelas se vê o sujeito feminino reduzido 

a uma funcionalidade do eu sobre seu desejo e sobre sua sexualidade. Isto parece 

justificado quando se atenta para o contexto no qual as poetisas escreviam, cuja 

palavra poética atendia a uma convocação político-ideológica.  

Paula Tavares e Ana Santana tematizam a condição subalterna da mulher 

na/pela tradição, à medida que elaboram uma escrita de enunciação do feminino e se 
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distanciam da forma como os autores nacionalistas exaltavam-na ou destacavam-na. 

Dá-se, então, uma mudança considerável do ponto de vista interno da construção 

poemática com a inserção de novas posições quanto ao lugar do feminino, e com a de 

inclusão de vozes despertadas para as questões sociais que atingem particularmente o 

feminino. Maria Nazareth Soares Fonseca acrescenta que a mudança se deu pela 

“admissão de novos papéis que [a mulher] passa a exercer em virtude das alterações 

político-econômicas em evidência no mundo globalizado.121  

Inocência Mata (2010), na conferência supracitada, destaca que as autoras vão 

“afrontar a tradição e a ideologia nacionalista”, a partir dos títulos dos poemas, numa 

nova dicção sob outro tom, como a anunciar: “vou falar de mim”, o que, conforme a 

pesquisadora, “não quer dizer que a política não esteja também”. Em ensaio, a 

pesquisadora afirma: 

 

Essa poesia feita por mulheres pode ler-se como uma viagem 

iniciática que persegue pelos trilhos de um mapa interior, explorando 

os lugares íntimos a que, muitas vezes, não é suposto a mulher 

chegar ou que, em determinada época histórica, de harmonização de 

contrários endógenos, visando a construção da utopia da nação, não 

convinha nomear. Inconveniência (quase) subversiva dos códigos 

morais assume Paula Tavares. 122  

 

Se Paula Tavares, mesmo não rompendo com as configurações temáticas 

anteriores, subverte os códigos e efetua um novo mapa poético no sistema angolano, 

no contexto insular são-tomense, Conceição Lima provoca uma “implosão” pela 

introdução de novos elementos da tradição que destoam daqueles privilegiados pela 

dicção nacionalista123.  

Se em Ritos de passagem (1985), Paula Tavares evoca a natureza como força e 

evidência do caráter sensual feminino, como acentua Inocência Mata, revelando “dor 

interior, quase mística, ânsia, nostalgia, desejo, paixão, sacrifício, frustração – tudo 

aquilo que, através da sua sensibilidade, a natureza feminina é capaz de captar124, 

Conceição Lima, ao escrever, percorre outro caminho estético e particulares alusões 
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conteudísticas sem deixar, porém, de assinalar a condição pela qual as figuras 

subalternas, especialmente as femininas, estão situadas. Ambas se destacam pelo 

manuseio do material poético que resulta em diferentes efeitos de sentido, ratificando 

a posição do sujeito feminino como testemunha de uma história esquecida. Para o 

pesquisador José Pires Laranjeira, Conceição Lima, especialmente no livro O útero da 

casa (2004), apresenta uma escrita em que se complementam  

 

o gosto e a necessidade das referências explícitas a São Tomé e 

Príncipe e África, à História do arquipélago (Fernão Dias, Amador, 

Independência) ou à organização económica (a roça, os serviçais, as 

minas sul-africanas), como escrita sustentada em pilares da memória 

e das formações socioeconómicas projectando-se em estética.125  

  

Por outro lado, em artigo intitulado “O poema porta aberta tocha acessa de 

Conceição Lima”126, Jane Tutikian refere-se à permanente inquietação da história de 

São Tomé e Príncipe em que os poemas de Conceição Lima estão ancorados. A 

ensaísta delineia o percurso do eu poético das obras de Conceição Lima e enfatiza, 

especialmente, sobre o livro O país de Akendenguê127, a recuperação da 

ancestralidade, a retomada do eu coletivo – são-tomense – para evocar e denunciar os 

negócios espúrios do colonialismo. Ademais, Jane Tutikian evidencia o apuro verbal de 

Conceição Lima, reforçando o ponto de vista de Pires Laranjeira que encontra em Lima 

a “poesia de palavras e referência simples, aparentemente simplista [...], mas 

metodologicamente retocada, profundamente sensível, com sentimentos articulados 

com a racionalidade da memória histórica e pessoal”128. Jane Tutikian, considera, no 

entanto, o “domínio da palavra e do verso porque o poema é também objeto do 

poema”129.  Desse modo, ela conclui que  

 
As grandes imagens trabalhadas por Conceição Lima têm ao mesmo 

tempo uma história e uma história anterior à história, própria da 

cultura mítica. São sempre lembrança do vivido e do não vivido e 

contêm, simultaneamente, a lenda e situações e personagens 
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lendários. Talvez por isso seu poema seja, de fato, porta aberta tocha 

acesa.  

A porta instiga o leitor ao mergulho na memória-fantasia-imagem 

profunda, a tocha, por sua vez, é luz que evoca a memória, revivifi-

cando o passado para o presente, iluminando o presente. É que há 

poetas, felizmente!, há poetas que lutam com as palavras e as 

libertam para que o mundo, em liberdade, se entenda. São Lima é 

um desses. 130 

 

Ao investigar o processo de afirmação literária são-tomense, Inocência Mata131 

destaca a importância das antologias e aponta a “Primeira antologia literária são-

tomense” (1963), organizada por Alfredo Margarido, edição da Casa dos Estudantes do 

Império, em Lisboa, como o “primeiro estudo interno da literatura são-tomense 

enquanto sistema literário”. Essa antologia e outras coletâneas são-tomenses tiveram 

a função primordial não apenas de registro das várias concepções e vertentes poéticas 

que as ilhas produziram, mas também apresentaram o surgimento de vozes por onde 

se construiu e se consolidou o sistema literário são-tomense em termos de 

representação do patrimônio cultural local.  

A antologia supracitada reunia trabalho de poetas como Francisco José 

Tenreiro e Tomás Medeiros, “refazendo toda uma estética negritudinista”, e Alda 

Espírito Santo e Maria Manuela Margarido, representando “uma linha evocativa e 

invocativa em que a figura da Mãe/ Mulher/ Irmã aparece na vivência cotidiana como 

emblema de um tecido social e humano.”132 Ambas atualizam “um registo vivencial” 

(MATA, 1998), tematizam a infância, colocam em foco a experiência intimista. Por essa 

via, trilham num “resgate da matriz africana”, colocando no centro a figura da “Mulher 

e da Terra-Mãe, figuras em que se consubstancia a África, e de elementos simbólicos 

da Natureza e da Cultura.”133 Elas viriam a ser expressões singulares da voz feminina 

no contexto poético são-tomense. Alda Espírito Santo, com seu livro É nosso o solo 

sagrado da terra (1978)134 canta o compromisso com sua terra em tempos de agonia, 
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prevendo “um longo canto de punhos cerrados”.135 Conceição Lima vai produzir sua 

poética, retomando as trilhas dessa “jornada” poética no “solo sagrado” e as segue 

com nova ferramenta poética.  

Dentro desse cenário são-tomense, por um lado, a evocação à Terra-Mãe e ao 

mar tornou-se procedimento corrente e motivador da poética insular136, por outro, as 

alusões às lutas contra o colonialismo, o grito contido clamando mobilização, o canto 

aguerrido de “punho cerrado” passaram a ser o modo de convocar os leitores para 

uma resistência ao regime e a denunciá-lo. O mundo das roças, o homem e a mulher 

são-tomenses e o desenvolvimento urbano continuam a ser tematizados nas obras de 

autores de diferentes concepções e posturas, sejam elas contestatórias, sejam 

conformativas sobre os fatos da história. Francisco José Tenreiro, Caetano de Costa 

Alegre, Marcelo da Veiga, Alda Espírito Santo, Tomás Medeiros, Fernando de Macedo, 

Sum Marky, especialmente, focalizam esses fatos históricos da terra, 

redimensionando-os para a reafirmação do sistema literário.  

A tematização da condição, diferenças sociais e étnico-raciais estão em pauta 

desde as primeiras manifestações literárias de cunho nativista, passando pelas de 

cunho nacionalista. Neste sentido, destaca-se a função precursora de Caetano da 

Costa Alegre, ao focalizar tais questões mesmo que de forma incipiente. No percurso, 

outros poetas e ficcionistas colocam em causa as questões de forma mais acentuada. 

Marcelo da Veiga, Francisco José Tenreiro foram os que, com contundência, 

traduziram os dilemas da terra no bojo da reivindicação de uma consciência nacional. 

Este último, considerado na história da literatura africana como o primeiro poeta da 

negritude de língua portuguesa, mais precisamente com os livros Ilha de nome Santo 

(1942) e Coração em África (1982)137, refere “a desagregação e a dispersão absoluta” 
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do segmento negro, o “orgulho da raça”138, numa dicção de assunção da nacionalidade 

são-tomense.  

Em estudos mais recentes sobre a literatura são-tomense, Inocência Mata 

marca a perspectiva hegemônica de Francisco José Tenreiro por “operar a enfatização 

da componente portuguesa” e a não valorização do “processo de reinterpretação 

insular das contribuições africanas e americanas [do Brasil]”, sob a influência da teoria 

luso-tropicalista freyriana, expressando assim um olhar exclusivista. Distanciando-se 

de Tenreiro, Conceição Lima “começa por denunciar essa visão homogeneizante do 

nacional, em que é rasurada a marca da etnicidade – mesmo se etnicidades 

situacionais”139. 

Em outro ensaio, “Travessias do olhar: a descolonização da palavra na poesia 

são-tomense”, Inocência Mata reforça a análise que vem fazendo sobre a posição 

teórica e poética de Francisco José Tenreiro e aponta as rasuras dessa visão na 

historiografia literária são-tomense.   

 

Esse olhar exclusivista, que vem de antanho, relega para o lugar 

periférico outros segmentos constitutivos da face cultural de São 

Tomé e Príncipe, tanto os ‘primordiais’, como os angolares, como os 

‘últimos’ segmentos que o sistema da roça – substituto, a partir do 

século XIX, da economia do engenho – arrastou: isto é, os serviçais 

primeiro e os contratados depois: serviçais das possessões britânicas 

de África, logo após a abolição da escravatura [...] e contratados de 

Angola, Moçambique e Cabo Verde. A contribuição destes 

elementos, cuja nativização cultural foi, durante muito tempo, 

omitida do ‘discurso da nação’, encontra-se nos nomes, palavras, 

gastronomia, ritos, ritmos, que apontam para culturas de origem 

desses sujeitos do ciclo do cacau e do café.140  

 

Destaca-se, portanto, a rasura provocada pelo “olhar exclusivista” quanto à 

presença e contribuição dos segmentos marginalizados no processo de resgate de uma 

história que ficou silenciada e que a nova literatura vai resgatar, especialmente a 

produzida pelas mulheres.   

 

A condição da mulher angolana e a poética de Paula Tavares 
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A realidade das mulheres angolanas vem sendo cada vez mais pesquisada. No 

passado, mais por interesse de grupos políticos que angariavam a força de trabalho e o 

reforço das fileiras femininas em nome do nacionalismo; na atualidade, mesmo de 

forma tímida, por interesse das próprias mulheres que procuram escrever a história 

com suas histórias. Dos vários registros, relatórios e dossiês encontrados sobre o 

assunto, a realidade de subjugamento, desigualdade e violência persiste de forma 

contínua. Isso se deve tanto a uma tradicional mentalidade patriarcal, quanto a 

posturas político-administrativas e conjunturais com ausências de medidas sociais e 

políticas em prol desse segmento.  

Isso repercute na situação de baixa escolaridade e no restrito acesso à saúde, à 

moradia, à tripla jornada de trabalho que provocam uma condição de vida de escassez 

de suprimentos, sobretudo, àquelas que moram em áreas rurais ou nas periferias dos 

grandes centros urbanos. Vale dizer que essa situação tem origem remota, mas 

acentuou-se com o processo de colonização a que toda população angolana foi 

submetida; todavia, nesse universo de espoliados, as mulheres foram o segmento mais 

explorado e silenciado.  

No processo de independência e pós-independência angolanas, mesmo tendo 

importante papel na mobilização e participação, as mulheres sofreram as 

consequências da exclusão em que viviam. O testemunho de uma das entrevistadas no 

livro As angolanas141 esclarece a situação: “quando Angola ficou independente, entrei 

na OMA142 como muitas outras. Naquela altura eu já era membro do MPLA143, mas nós 

mulheres sempre vivemos muito oprimidas por sermos colonizadas, pretas e mulheres. 

Organizar as mulheres é muito necessário.144” 

As histórias resgatadas pela voz das próprias mulheres atingidas pela guerra 

indicam rasuras no projeto de libertação nacional, quando mantém a invisibilidade 

delas no processo de reconstrução da nação. Outra depoente descreve a 

constrangedora condição por que passaram as mulheres no período de guerra: 
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Durante a guerra tanta coisa era tão difícil. Não tínhamos comida. 

Fomos obrigadas a comer os nossos cães. Também a água era muito 

difícil. De noite, muitas vezes, dormíamos escondidas debaixo das 

camas. Na maior parte do tempo tivemos que ser invisíveis e 

silenciosas. A minha irmã punha o bebê toda a noite no peito pra ela 

não chorar [...]145 

 

Em tempo de retomada de paz, paradoxalmente, as mulheres continuam a ser 

alvo das armas de guerra. Teresa Ernesto (33 anos) e Arminda António (26 anos) 

destacam a vulnerabilidade das mulheres no período em Angola. Segundo Arminda, 

“estas minas que mataram e mutilaram tanta gente eram também colocadas nos 

pequenos caminhos para as lavras aonde vão quase só mulheres e crianças [...]146”.  

Como consequência, é alarmante o número de mulheres mutiladas e, embora haja um 

programa de amputação para os mutilados, as mulheres são as que menos se 

beneficiam com as próteses. 

Tanto no meio urbano quanto no meio rural, há grandes desafios para os 

programas implementados em prol das mulheres. No meio rural, a instabilidade 

originada pelos conflitos de guerra, isto é, a diminuição do cultivo e a produção dos 

produtos de subsistência terminaram por provocar o êxodo da população e, por 

conseguinte, o inchaço populacional no meio urbano o que ampliou 

desmesuradamente os musseques. No texto, “Mulher rural angolana: o novo desafio 

do executivo angolano”, é afirmado que 

 

A pobreza generalizada em Angola foi agravada pelo prolongado 

período de guerra civil o que veio a ter sérias consequências 

humanitárias. A guerra deslocou cerca de 4,5 milhões de pessoas que 

abandonaram as suas comunidades para se refugiarem nos maiores 

centros urbanos do país ou em países vizinhos. Isto deixou 

despovoadas largas áreas rurais e deu origem à criação de 

musseques e bairros peri-urbanos densamente povoados, em 

particular à volta da capital, Luanda. 147 

 

Tendo por certo o papel importante que as mulheres do meio rural têm como 

mães e donas de casa, o fenômeno do êxodo contribuiu fortemente para mais 
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empobrecimento, forçando-as a encontrar novas formas de subsistência. As mulheres 

do meio rural tiveram e têm o papel preponderante como  

 

dinamizadora[s] e provedora[s] dos principais alimentos de sustento, 

e como fomentadora[s] da educação dos filhos, cabendo ainda as 

responsabilidades de ter que cuidar da saúde e o mínimo bem-estar 

em localidades aonde os serviços médico-sanitários são diminutos ou 

não existe.148  

 

É no meio rural que a maioria se defronta com precarização de bens de 

consumo e bens sociais aliados à falta de saneamento, escolas, posto médico etc, ou 

seja, o retrato social demonstra que elas são as que vivem mais na pobreza e no ciclo 

de miséria. Isso se agrava com a consequência dos enfrentamentos internos pós-

independência e a malsucedida missão de paz da Organização das Nações Unidas 

(ONU) que abalou o país, em 2002. 

Em depoimentos, as principais lideranças femininas angolanas, como Cesinanda 

de Kerlan Xavier, da Liga da Independência de Mulheres Angolanas (LIMA), criada em 

1973 pela UNITA149; Helena Kakinda e Maria Lurdes Veiga, da Organização da Mulher 

Angolana (OMA) ala feminina, criada em 1962, pelo MPLA150, dão a devida importância 

à Lei Contra a Violência Doméstica para urgência de sua efetivação como marco da 

defesa dos direitos e da luta para emancipação da mulher na sociedade angolana. Para 

todas elas, de um modo geral, a emancipação passa pela formação profissional e pela 

conquista de novas políticas sociais de combate à pobreza.  

Falar que mulheres angolanas estiveram inseridas na luta de libertação nacional 

é algo indiscutível, todavia, nem sempre participaram dos resultados das principais 

conquistas. Nos últimos tempos, há um esforço para que elas sejam “agentes ativas na 

consolidação da democracia”; a meta, porém, não tem sido atingida de forma efetiva. 

Por isso, é comum nos discursos das lideranças, a convocação para que se aumente o 

nível de participação das mulheres nos órgãos de decisão e, mais que isso, a 

reivindicação para que as mulheres tenham oportunidades de maior inserção social e 
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política capaz de interferir politicamente na mudança de sua realidade. 

A situação de precarização da população pobre se contrapõe à ostentação de 

uma elite que vem se mantendo. Conforme vigora no meio midiático e político, são os 

desvios dos recursos públicos e a corrupção que agravam a miséria. Mesmo o trabalho 

escravo, tendo sido abolido, a pobreza não é apenas consequência da explosão 

demográfica e nem tampouco da falta de capacidade da população de modificar sua 

condição. Ela é provocada e mantida, como especialistas políticos asseguram, pela má 

distribuição de renda que contribui para a contínua existência do fosso social.  

No contexto dos que têm assegurado vida digna, algo peculiar, no entanto, 

acontece com as mulheres. Segundo Virgínia Inácio dos Santos (2010), há uma espécie 

de hierarquização de privilégios ou patamares que estratificam lugares sociais 

conforme a cor da pele e a condição de classe. A mulher negra se situa muito mais 

discriminada do que a mulata ou a mulher branca casada, conforme artigo de Virgínia 

Inácio dos Santos: 

 

As mulheres dos governantes e as mulatas ou mais claras sentem-se 

melhores e superiores às mulheres pobres [ou/e pretas]. Aquelas 

com seus maridos, ocupam os melhores lugares nos serviços públicos 

e empresas particulares enquanto que as mais escuras, as negras, 

lhes é difícil conseguir bom emprego, a menos que tenham algum 

parente influente o que representa uma minoria. São poucas as 

mulheres que conseguem uma boa vaga num emprego bom sem 

ajuda de um parente ou amigo.151  

 

Mesmo que essas e outras desigualdades perturbem a conjunção de forças 

para a conquista das liberdades femininas, no campo político e social como um todo, 

há de se conceber que a população feminina no campo e na cidade tem consciência 

delas e das dificuldades de superá-las. No entanto, a construção de maior espaço de 

intervenção vem sendo permanentemente forjado pelas mulheres nos coletivos 

femininos, nas associações e movimentos.  

Quanto às relações de gênero, no contexto de guerra, Henda Ducados aponta o 

impacto causado pela violência contra a mulher que repercute até os dias atuais. 

Segundo ela, “as raparigas que se prostituíram para sobreviver durante o conflito 
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sofriam graves problemas de saúde, baixa autoestima ou exclusão social, [sobretudo] 

se engravidaram e/ou contraíram doenças sexualmente transmissíveis como 

HIV/SIDA”152. A situação tornou-se agravante quando, ao criar o “Programa de 

desmobilização, desarmamento e reintegração”, o próprio Estado não incluiu as 

mulheres para lhes conceder o mínimo de benefício. A situação de violação parece se 

tornar insuperável. Henda Ducados (2008) reitera que 

 

As mulheres sofreram as consequências directas da guerra de 

maneiras diversas. Além do grande número de mulheres que 

morreram em consequência de combates, também se reconhece que 

muitas foram violadas por combatentes de ambos os lados. Embora 

os soldados devessem proteger a população, muitos aproveitaram-se 

de sua posição para subjugar as mulheres. O seu comportamento e o 

impacto sobre as relações de poder entre os dois sexos talvez 

tenham solapado de forma durável a confiança da população 

feminina nesses soldados. Além disso, as mulheres sofreram em 

maior proporção com acidentes causados por minas, devido às suas 

responsabilidades pela colecta de alimentos. Muitas perderam seus 

maridos e filhos com a guerra, aumentado assim o número de 

mulheres encabeçando lares. 153 

 

E a continuidade da exploração sob os mesmos mecanismos de guerra no pós-

guerra, nomeado por muitos analistas, como “tempo de paz”, traduz a encruzilhada 

por que passa a mulher angolana com saídas por demais atrozes, em que pouco se 

vislumbra como mudança efetiva no quadro social. 

 

A guerra e seus impactos aumentaram o fardo de trabalho das 

mulheres, já que elas assumiram uma responsabilidade maior pelas 

actividades desenvolvidas normalmente pelos homens, como a 

provisão do lar, disciplinar os filhos, construção e reparação de casas, 

contacto com os líderes comunitários e funcionários governamentais, 

e cumprimento das obrigações sociais e religiosas. Muitas continuam 

a desempenhar estas tarefas mesmo em tempo de paz, mormente 

porque os maridos morreram ou abandonaram o lar. Os rendimentos 

das mulheres no sector informal da economia começaram a causar 

um sério conflito cultural pondo em causa as capacidades dos 

homens de ganhar rendimentos e o papel tradicional dos dois sexos 

na família. Estas mudanças explicam parcialmente a evidência 

crescente de uma explosão de violência doméstica contra mulheres e 
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crianças desde os inícios dos anos 90.154  

 

O raio x da situação revela que, no campo da indigência social, mulheres e 

crianças sofrem de maneira avassaladora com a falta de remédios contra 

impaludismo155, anemia e outras doenças que matam mais mulheres e crianças do que 

homens na zona rural angolana. Nesse sentido, o número de mulheres refugiadas ou 

engrossando fileiras para as áreas urbanas, que sempre foi menor que o número de 

homens, tem crescido.  

As mulheres são o maior número de contaminados pela SIDA. O vírus HIV 

positivo é contraído em maior escala por relações heterossexuais. De acordo com 

Teresa Cohen, médica e pesquisadora da SIDA, fundadora do Comitê Angolano da 

SWAA – Society for Womem and AIDS in África, em (1992), “o número de casos têm 

duplicado todos os anos”. Segundo Birgitta Lagerström (2009), isso se deve a várias 

razões: a primeira delas é que o vírus se espalha pelos homens por motivo de suas 

relações múltiplas; segunda, o início prematuro de meninas de 10 a 11 anos na vida 

sexual ativa; terceira, o aumento da prostituição nas cidades grandes e quarto, a 

recusa dos maridos a usarem preservativos ou permitir que as esposas usem. Isso, no 

entanto, revela o outro lado da questão: a urgente necessidade de educação sexual e 

meios para que as meninas e mulheres obtenham mais (in)formação e mais 

conhecimento e controle sobre seu corpo, a fim de assegurar sua proteção.  

Outra questão que está na ordem do dia angolano é o crescimento 

demográfico. Escassez de assistência social e problemas econômicos requerem 
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urgência de planejamento familiar. Percebe-se que o discurso institucional concebe o 

planejamento como uma medida que alivia o problema social, como uma resposta 

para a diminuição da mortalidade materna e para a saúde das crianças. As mulheres 

estão, portanto, numa encruzilhada e à deriva de imposições contrapostas: as 

demandas do Estado para pôr em prática a política de planeamento populacional, e a 

rejeição dos maridos. Por estes últimos, aumenta a ocorrência da violência doméstica, 

quando elas negam fazer sexo ou a não mais lhes obedecer.  

Os testemunhos de participação de mulheres angolanas nas lutas pela 

libertação do país e na guerra civil são significativos. Na década de oitenta do século 

XX, a rainha Nyacatto, falecida em 1992, desempenhou papel importante como chefe 

da aldeia, cobrindo a “ausência dos homens” na época da guerra. De certa forma, a 

presença da rainha Nyacato tanto diz da atitude de mulheres angolanas que furaram o 

cerco da dependência, quanto reitera o fato de que, muitas vezes, as mulheres só 

conseguiram ocupar lugar predominantemente masculino na ausência do homem.  

No contexto político pós-guerra, as mulheres ainda não conquistaram espaço 

na esfera de decisões, “a política é, aqui também, dominada pelos homens”156. Albina 

diz que “apesar da participação ativa na luta contra o colonialismo, a inserção das 

mulheres na vida política não se fez e não se faz como seria de esperar. A mulher tem 

que se esforçar duas vezes mais para atingir as posições que parecem ser apenas 

destinadas ao sexo masculino”157, por sua vez, Teresinha, mesmo considerando o 

forçoso acesso das mulheres a cargos públicos em época da guerra, vê que “esta 

situação vai agravar-se com o regresso de muitos homens da guerra. Isso vai implicar 

que as mulheres vão ter ainda mais dificuldades em singrar158”. Por outro lado, a 

própria jurista percebe a possibilidade de uma nova realidade se  

 

Houvesse mais mulheres nos centros de decisão, mulheres que se 
assumissem como mulheres, não mulheres assimiladas aos valores 
masculinos, que procurassem compreender e sentir os problemas 
das mulheres que a situação poderia ser bastante melhor. As 
mulheres preocupam-se muito mais com as consequências sociais de 
qualquer medida política e econômica que é tomada porque elas é 
que vão ter de resolver e enfrentar os problemas do dia a dia nas 
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suas casas. Penso também que as mulheres dificilmente votariam por 
projectos de guerra. Somos ligadas à vida, pela maternidade, as 
crianças, aos velhos, pela prática social. O mundo seria com certeza 
diferente se as mulheres governassem em pé de igualdade com os 
homens.159  

 

Guardado o entusiasmo nas palavras de esperança, a jurista, no final da citação, 

acredita que as dificuldades e os obstáculos encontrados na ascensão e na melhoria de 

vida das mulheres angolanas são avassaladores no contexto da pós-independência e 

mesmo na atualidade.  

A literatura angolana parece ser uma via provocadora de reflexão sobre a 

realidade do país no passado e no presente. A realidade travestida e reconfigurada 

pela via da palavra poética procura expor e preencher os vazios muitas vezes obscuros. 

A poesia, por sua vez, vem estrategicamente construída por diversas camadas 

plurissignificativas pelas quais se evidencia o omitido, esquecido e subterrado nos 

discursos hegemônicos da nação.  

Paula Tavares, como voz diferencial no sistema literário de Angola, parece 

buscar nos escaninhos da história e da tradição cultural os ecos de fala dos que não 

têm voz e as mulheres são maioria nesse segmento de silenciados. Paula Tavares 

apreende fatos do cotidiano feminino e foca sensivelmente a condição da mulher. Não 

sendo uma delas160, opta por poeticamente fazê-las romper o silêncio161. A poetisa se 

coloca como porta-voz das mulheres que não tiveram ou não têm oportunidade de 

falar. Como bem acentua Carmen Secco: “Desde seu primeiro livro, Ritos de passagens, 

o eu-lírico assume a rebeldia do grito e denuncia práticas autoritárias oriundas tanto 

dos valores morais lusitanos herdados como dos preceitos ditados pela tradição 

angolana”162.   

Em palestra de comemoração ao dia Internacional da Mulher (2014), em 
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Lisboa, Paula Tavares iniciou sua fala se referindo à situação das viúvas angolanas. 

“Quando os maridos morrem, elas perdem não só o marido, mas também tudo que 

construiu com ele para a família dele, em nome da linhagem”163 Diante das 

constatações de subjugamento dessas mulheres, Paula Tavares revela porque escreve 

e em nome de quem escreve. Segundo a poetisa, quando escreve, ela está 

intimamente ligada à situação das mulheres com as quais tudo aconteceu. “As 

mulheres de Angola, que participaram da guerra de todas as maneiras foram 

recrutadas como soldados mesmo não querendo, foram violentadas desses mesmos 

soldados [...]”. Segundo a poetisa (2014), embora os direitos das mulheres e da família 

estejam garantidos na Constituição angolana, a maioria delas desconhece e continua 

os preceitos legados da tradição. É, por esta via, que Paula Tavares reflete sobre qual 

pode ser o seu ponto de vista e por qual janela escreve, tendo em vista que há janelas 

e fronteiras que separam a sua realidade da realidade das outras mulheres africanas. 

Ela afirma que tenta constantemente ultrapassar as fronteiras de separação da sua 

condição totalmente diferente das outras “suas” mulheres, fazendo poema, coisa que, 

segundo a poetisa, “não sabe se cumpre este destino final que é [dos poemas] serem 

lidos pelas mulheres em nome das quais eles foram escritos”. Alinha-se a isso o fato de 

saber que os poemas que escreve abrem feridas, e ela se questiona sobre (qual) o seu 

direito de escrever em nome das mulheres de Angola.  

As inquietações de Paula Tavares anunciadas naquele debate são bastante 

propícias para o entendimento e averiguação de seu processo de escrita, sobretudo 

para a compreensão de sua posição quanto ao papel da realidade como material 

poético-discursivo. A poetisa assinala a importância das vivências da infância e da 

adolescência e a pós-adolescência no tempo colonial e, depois na independência, 

quando está “mais ou menos consciente, na tomada da palavra para afirmar situações, 

coeficiências, compromissos e etc.”164 Esses momentos de forte envolvimento e 

comprometimento com o que se passava no país e a tomada de consciência da 

realidade política lhe ajudaram na construção de seu “labor criativo”.   

De fato, a percepção do espaço da realidade das pessoas talvez seja o elemento 
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propulsor da busca das representações do “substrato daquilo que depois se tornou 

uma nação e que nós chamamos hoje de Angola”165. Por outro lado, a poetisa procura 

um alinhamento mais de admiração que de herança com as gerações anteriores. A 

geração “Cultura”, identificada por José Pires Laranjeira (1995), como herdeira da 

geração “Mensagem”, não perde sua importância para a consolidação da historiografia 

literária angolana. Todavia, essas gerações anteriores servem mais como pauta 

questionadora, provocando em Paula Tavares a criação de outras vias de interesses, de 

questionamentos e de abordagens que extrapolam, embora não excluam as questões 

da nação. Como ela enfatiza, relaciona-se com “questões que à primeira vista podem 

não estar, não ser tão evidentes, mas que têm tudo a ver com aquilo, com o lugar 

onde eu nasci, com as pessoas que me rodearam, com as mulheres que são 

importantes para o meu crescimento”166  

As questões salientadas por Paula Tavares trazem um retrato alusivo à 

realidade das mulheres angolanas, quando ela expressa, claramente, que se “coloca 

como voz do outro que não pode falar”. Quando é indagada sobre a utilização dessas 

vozes, a poetisa angolana declara que  

 

O uso da primeira pessoa é só uma forma de trazer para a primeira 

pessoa aquilo que é o sentimento do todo, da coletividade, do 

coletivo... não são os problemas pessoais que estão tratados ali... não 

se trata de fazer ou de incensar esse eu primeiro, trata-se que esse eu 

primeiro venha saturado com as marcas dos outros eus, das outras 

vivências, das outras palavras e inclusive das outras línguas. Eu disse há 

pouco que não falo, e não falo, mas o som delas está no meu ouvido 

permanentemente [...]167  

 

Nesse manuseio com a voz alheia, a oralidade é o ponto de partida, e a escrita, 

o meio pelo qual Paula Tavares revisita o passado, pela memória, como forma de ele 

não ser esquecido. Nesse gesto, oscila um movimento de aproximação e 

distanciamento com o projeto de nação em um exercício discursivo que está mais para 

reflexão do que para simples descrição dos aspectos da nação. Paula Tavares imprime 

sempre, no que quer abordar, o ponto de vista feminino. Por isso, parece cabível 
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pontuar sua poética sob várias projeções discursivas tendo, porém, duas como forças 

radiadoras: a do eu enclausurado pelos preceitos das tradições e de outros 

cerceamentos mobilizadores, e do eu enunciador feminino imbuído de uma 

consciência de transgressão e urgência. 

A iniciação, os ritos e a presença do corpo feminino são a tônica do seu 

primeiro livro, Ritos de passagem (1985). Nele, a poetisa elege a flora angolana como 

artefato linguístico, a fim de delinear a condição da mulher na cultura. Os recursos 

sinestésicos, metafóricos e metonímicos se entrecruzam na construção de imagens 

que evidenciam a paisagem humana e social no intento de encenar os ritos de 

passagem. Assim, os poemas remetem às relações de gênero estabelecidas na 

dimensão do território rural, onde se concentra o legado cultural da tradição. 

A estratégia discursiva dos poemas consiste na apropriação do acervo vegetal 

angolano em analogia com o feminino para efetuar o jogo de sentidos. Enquanto os 

poetas da dicção nacionalista se detiveram na composição geográfica para metaforizar 

o feminino como alegoria da terra e do território, Paula Tavares se apropria dos 

componentes da flora para revelar ambivalências, elaborando quadros poéticos que 

semanticamente aludem à figura central da mulher nas relações de gênero e de poder 

no embate das diferenças.  

Poetizando os vegetais, manuseia o corpo figurativo – vegetal/fêmea por meio 

de metáforas para produzir sentidos de enclausuramento, de supressão feminina, de 

fissuração, mas, sobretudo, de passagens do rito de iniciação no ciclo da vida da 

mulher nas culturas do Sul de Angola e de Cabinda. Isso se processa especialmente nos 

poemas “A abóbora menina, “O mamão”, “A manga” contrapostos a “O mirangolo”, na 

primeira parte do livro Ritos de passagem (1985). 

Esses poemas, através do processo metafórico e metonímico agregado ao 

sinestésico, refletem a consciência do ser mulher como sujeito de desejo e 

sensualidade e o modo como isso, muitas vezes, marca a situação de submissão. 

Vejamos um deles.  

 

A ABÓBORA MENINA 

Tão gentil de distante, tão macia aos olhos 

Vacuda, gordinha,  
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  de segredos bem escondidos 

 

estende-se à distância 

  procurando ser terra 

quem sabe possa 

  acontecer o milagre:  

     folhinhas verdes 

     flor amarela 

     ventre redondo 

 

depois é só esperar 

  nela desaguam todos os rapazes. 168 

 

O aspecto exaustivo da singeleza do fruto, metáfora do corpo feminino, e de 

uma possível sedução desse corpo, dissemina em imagem de receptáculo preparado 

para chegada dos sêmens. Nessa direção, a análise aponta para evidenciar a carga 

lexical, introduzida pelo termo “tão”, repetido no interior do primeiro verso, que 

revela a frágil e delicada condição feminina. Sinaliza-se para a posição da voz 

observadora que registra o processo de “maturação” sexual, envolvida de um 

sentimento de proximidade que se concretiza no uso dos diminutivos “gordinha”, 

“folhinhas”, como a denunciar a imaturidade do corpo infantil feminino para a 

iniciação sexual. Ao mesmo tempo, o poema visibiliza as vozes da tradição que 

parecem considerar natural esse processo de iniciação. A imagem do feminino, 

portanto, vai sendo construída para assim questionar o lugar que lhe foi reservado 

pela tradição: ser criada e educada para exercer a função de procriadora: “depois é só 

esperar / nela desaguam todos os rapazes”.  

O mesmo enfoque se articula no poema “O mamão”, mas neste se considera o 

elevado teor da sedução. 

 

Frágil vagina semeada 

pronta, útil, semanal 

nela se alargam as sedes 

 

no meio  

crescer  

insondável  

                o vazio... 169 
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A condição do corpo feminino metaforizado pelo fruto “mamão” vem indicada 

pela imagem deste fruto cortada ao meio. Nesta fase da iniciação, o poema adianta o 

percurso que já não é o de espera dos rapazes, mas do cumprimento dos deveres 

postos pela tradição. O corpo feminino, representado pela “Frágil vagina” “pronta, útil, 

semanal”, atende as demandas da concepção, paradoxalmente indicada no termo 

“vazio”. Quem sabe a leitura do poema permita ver o questionamento, embora de 

maneira sub-reptícia, da função procriadora da mulher diante da explosão 

demográfica angolana? Quem sabe se possa enxergar uma alusão ao fato de a mesma 

sociedade que emite um discurso de louvação do corpo-mulher, vendo como templo 

sagrado da edificação da nação, perceba esse corpo feminino como inscrito no 

usufruto do prazer masculino: “nela desagua todos os rapazes”, reservando para ela o 

“insondável vazio”?  

Na “vagina semeada”, metonímia do corpo feminino, “se alargam as sedes”, em 

cujo centro “cresce o vazio...”, repercutindo na própria forma de como essa mulher é 

vista pela cultura a que pertence. As reticências finais deixam em aberto os sentidos 

que o vazio possa ter. No entanto, se se considerar os poemas do livro como quadros 

constituintes de séries (o livro é dividido em três movimentos: “De cheiro macio ao 

tacto”, “Navegação circular”, Cerimónias de passagem”), o poema “A manga” pode 

trazer uma pista do possível sentido do termo “vazio”. A menção ao ato de comê-la, 

em alusão ao ato sexual, prematuro ou não para a menina, condiciona sua identidade 

e condição sexual. Os movimentos de desnudamento pelo outro e, não por si mesma, 

podem ser inferidos do verso “tiram-lhe a pele”, conotando a transferência de 

atribuição e domínio do outro. No entanto, após o primeiro desvelamento, há de 

permanecer o cheiro para prender o masculino pelo “faro”. Subliminarmente ocorre a 

ambivalência sobreposta no corpo feminino pelo olhar do outro que sintetiza a 

dualidade originada nos padrões da tradição: corpo sublimado e, ao mesmo tempo, 

sedutor.    

 

A poética de Conceição Lima no contexto sociocultural são-tomense  
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No universo da população de São Tomé e Príncipe, as mulheres representam 

cerca de mais de 50% da população. Elas se concentram em funções no setor agrícola - 

79,46%, em 2011, e 80,96%, em 2012. No campo político, segundo dados de 2008, 

existiam 9 (nove) em cada 100 mulheres no parlamento; em 2015, há 3 mulheres no 

parlamento. Quanto à condição de igualdade e oportunidade, parece de fato que 

poucas mudanças sociais foram realizadas, já que as mulheres continuam a ser o grupo 

mais vulnerável à pobreza e com difícil acesso à educação. Um dos fatores que 

contribuíram para tal situação foi a ausência de políticas especiais para as mulheres. 

Os órgãos administrativos a quem cabe a responsabilidade dessas políticas emitiram 

poucos esforços para o cumprimento de suas funções170. 

A situação torna-se agravante quando se constata que 50% da população são-

tomense vivem abaixo da linha da pobreza. Com população feminina estimada cerca 

de 154.874 mil habitantes, as mulheres de São Tomé e Príncipe são mais vulneráveis 

ao contágio da SIDA do que os homens e, mais submetidas, juntamente com as 

crianças, às doenças como malária e impaludismo e as maiores vítimas da fome e da 

desnutrição.  

No V Acampamento da Sociedade Civil dos PALOPs, encontro em que 

participaram organizações dos cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOPs), nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe, entre os dias 10 e 13 de outubro de 2011, sediado na cidade de São 

Tomé, cuja pauta se centrou no direito das mulheres e equidade de gênero, os grupos 

de discussão chegaram a várias constatações quanto à situação da mulher. Entre elas, 

vale destacar, que nesses países 

 

a mulher constitui o género menos alfabetizado ou com menos 

acesso à escolarização; [...] dominam o sector informal da economia 

e do trabalho doméstico, no entanto sem o devido reconhecimento e 

protecção; [...]  são as mais vitimadas pela violência baseada no 

género; que certas práticas culturais e tabus aceites socialmente, 

relegam a mulher para o papel secundário e subserviente, impedindo 

a sua completa emancipação; os programas governativos não 

incorporam a perspectiva género de uma forma transversal, incluindo 

na formulação e adopção de orçamentos nacionais e sectoriais; 

apesar de haver algumas acções, legislação, projectos, instituições 
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que visam à promoção da igualdade e equidade de género, ainda não 

se pode falar de políticas públicas que sejam integrais e efectivas 

nesta matéria.171  

 

Isso posto, as organizações representativas das mulheres reunidas no 

Acampamento concluíram que se faz urgente a criação de leis de proteção aos direitos 

das mulheres, como medidas de implementação de políticas públicas. No entanto, foi 

constatado que há resistência institucional para a execução de medidas de proteção às 

mulheres. Isso se evidencia pela pouca alocação de recursos humanos e financeiros 

para a implementação de políticas de proteção. Diferente dos outros países, em São 

Tomé e Príncipe, existem as casas de abrigo feminino para as vítimas de violência 

domésticas, no entanto, quando as mulheres sofrem violência, muitas vezes, o 

agressor não é penalizado. Conforme pontua Amaral (2011), “em países como 

Moçambique e São Tomé e Príncipe, a rapariga grávida é obrigada compulsivamente a 

se transferir para o ensino noturno, enquanto o agressor, muitas vezes o colega ou o 

professor não é sancionado”.  

Essas constatações indicam a dupla vitimização da mulher: pelo Estado e pela 

sociedade, especialmente, no campo doméstico. Tendo São Tomé e Príncipe uma 

história de “população imigrada masculina”, só na década de 1981, segundo 

Nascimento (2008), é que as mulheres passaram a ser a maioria da população. É 

sabido que são as mulheres que exercem comumente a chefia familiar com mínimas 

condições de sobrevivência, de forma que, por volta de 1991, “7451 lares eram 

chefiados por mulheres”, comumente por aquelas que não tinham fonte de 

rendimento, correspondendo “cerca de 85% do total de agregados sem rendimentos 

próprios172”. No quadro social familiar, estima-se o aumento do índice de violência 

sexual, seja pelo namorado, seja pelo marido ou companheiro. 

Segundo Augusto Nascimento, para os são-tomenses, a família é “como o 

esteio dos laços sociais173”, todavia as mudanças da sociedade têm ameaçado essa  

 

centralidade e o peso simbólico das relações familiares”, visto que 

“os vínculos clientelares e de dependência, forjados na esfera política 
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e económica parecem sobrepujar os laços familiares, que, 

diferentemente do passado, já não determinam de forma tão 

decisiva a posição social dos indivíduos”. 174  

 

Nesse sentido, os casamentos, que antes não pareciam ser abalados pelas 

relações extraconjugais, e a poligamia, hoje se tornam enfraquecidos. Segundo ele, 

ocorre que  

 

ligados à prevalência da poligamia, entre os vários laços familiares, 

temos a baixa percentagem de casamento monogâmico, uma 

incidência relativamente alta de uniões de facto, parte substancial 

das quais em série, relações de visita e, por fim, um elevado índice de 

lares monoparentais liderados por mulheres.175  

 

Nessa dimensão do lastro de tipos de família que predomina na sociedade são-

tomense, vê-se que os casamentos servem de afirmação da posição social do homem e 

de servidão da mulher, uma vez que, sendo ela a esposa principal ou participante de 

relação extraconjugal, carrega como função primordial “servir o homem e cuidar dos 

filhos176”.  

Por volta da independência, nos tempos de euforia, parecia prevalecer a ideia 

de conquista de igualdade, mas, diz o pesquisador: 

 

Na realidade, após 1975, a promoção da mulher foi encarada como 

meio de alargamento da base de apoio do poder político, a que 

acrescia o interesse no empenho de todas as “forças produtivas”, de 

que as ex-serviçais não eram uma parcela despicienda. A promoção 

da mulher acarretou colisões com o rasto da autoridade masculina, 

do que terão resultado alguns ganhos para as mulheres e maior 

equilíbrio nas relações de gênero.177  

  

Passada a euforia, as relações de desigualdades de gênero permanecem, e o 

discurso revolucionário não foi capaz de alterar ou de questionar valores que se 

encontravam enraizados no imaginário são-tomense. Nascimento (2008) aponta que 

“a poligamia nunca foi objeto de censura social ou política, sendo publicamente 
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assumida por responsáveis políticos”178. A esta condição, agrega-se a média de 

escolaridade feminina (75%), enquanto a média de homens é 91%. Acrescem-se a 

pobreza elevada, que atinge as mulheres, e o aumento da violência doméstica, como 

fatores que contribuem para “a persistência de uma relativa subalternidade feminina, 

entre eles, a interiorização de preconceitos e concepções de outrora, acerca de papéis 

ligados à reprodução das famílias - que dependem delas e lhes exaurem os recursos - 

e, previsivelmente, à maternidade e à sexualidade”.179 

Nessa estrutura social, caracterizada por uma dramática posição da mulher são-

tomense, que compartilha privações e discriminação com os demais segmentos 

sociais, sobressai-se como patrimônio cultural e literário as produções da poetisa 

Conceição Lima. Sua obra se firma com poemas que provocam reflexão sobre a nação, 

a condição da população, onde se pode identificar a inserção da presença feminina 

como elemento estruturante.    

De Santana, Ilha de Príncipe, com uma produção que assinala sensibilidade para 

com os problemas políticos e sociais de seu país, a poetisa Conceição Lima se coloca 

como “mulher, africana, negra, são-tomense, cidadã do mundo” e explica que  

 

[...] À mulher há um aspecto de injustiça histórica. As injustiças 

históricas que os negros e as negras sofreram exigem uma resposta e 

uma reflexão que tem em conta, em minha opinião, ser escritora 

como uma realização de um direito. É um direito [...] e é a 

concretização da plenitude do ser, é nessa medida que vejo a 

questão. É um direito e a concretização da plenitude do ser. Eu acho 

que duas mulheres negras, três [...] terão pontos de contato naquilo 

que falarão, poderão ter esses pontos de contato sendo uma 

brasileira, uma são-tomense, uma caribenha [...], mas terão também 

pontos de profunda individualização, a poesia individualiza, a escrita 

individualiza profundamente. [...] É um direito e esse direito não deve 

ser cerceado nem por políticas erradas nem por ausências políticas. 

Esse direito não deve ser cerceado por circunstâncias econômicas e 

outras que alimentam a falta de autoestima e uma visão provocatória 

de si própria. Há um processo em curso e esse processo é de 

afirmação de ser mulher, de ser mulher negra, de afirmação do ser. 
180 
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Essas afirmações iniciais, pela voz da própria poetisa, norteiam a análise dos 

poemas que se procura desenvolver, visto que são constatáveis no seu projeto 

estético. Partindo da ênfase ao direito de ser poetisa, pelo qual se afirma a condição 

de ser mulher negra e africana, suas preocupações estéticas, de fato, não se 

distanciam dos temas de outras poetisas de outros lugares. No entanto, algo se 

particulariza, como apontado por Helder Macedo, no prefácio do último livro de 

Conceição Lima, O país de Akendenguê (2012b). No prefácio, ele assinala que  

 

a voz poética de Conceição Lima só poderia ser feminina e só poderia 

ser africana mas, como sempre acontece na melhor poesia, excede 

género e etnia, do mesmo modo que excede nação, para depois tudo 

mais reinstituir como uma particularização de mais ampla relevância 

universal.181 

 

Desse modo e por uma “visão provocatória de si própria”, a poetisa busca, no 

substrato histórico, territorial e humano são-tomense, a seiva nutridora para sua 

construção estética. E, nesse movimento de produção e edificação do projeto, que até 

o momento constitui de três livros publicados, a ação do feminino se efetiva: primeiro, 

com o exercício de poetizar como voz de um lugar em que os direitos de expressão 

estão constantemente cerceados; e segundo, no ato de poetizar, através da memória 

afetiva, a qual evoca a presença familiar e de outras mulheres são-tomenses com 

função de testemunhas na construção da nação imaginada.  

De certo modo, vê-se, que nos três livros de Conceição Lima, O útero da casa 

(2004)182, A dolorosa raiz do mincondó (2012a) e O país de Akendenguê (2012b), a voz 

feminina não está explícita como se pode conferir na produção de Paula Tavares 

(Angola) e Conceição Evaristo (Brasil), porém é patente a presença feminina no sumo 

discursivo que focaliza a história no interior dos “luchans183”, no seio do “obô184”, onde 

se perfilha o modo de dizer, de sentir e ser, sobretudo, mulher entre as interdições e 

rasuras históricas.  

Na poética de Conceição Lima, a voz que fala ou que textualmente se inscreve 
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no discurso - “eu sou a que agora fala185” -  investe uma visão de mundo em que 

transpõe para o centro a presença feminina que está nas margens e assim ela participa 

efetivamente da construção da nação imaginada186. A dimensão de mundo 

poeticamente construída expede o olhar para o passado com o intuito de refletir sobre 

o presente são-tomense. Isso se efetiva através de uma gradativa consciência que 

amplia o que se diz do individual para o coletivo. Há um eu expressivo em interlocução 

com o tu - participante do mesmo contexto - que se permite narrar poeticamente a 

história no movimento que oscila entre o passado e o presente.    

Nesse olhar para o passado efetua-se certo descentramento. Dessa maneira, 

Conceição Lima constrói um modo de representação de suas experiências 

sociopolíticas individuais e da coletividade são-tomense no contexto pós-colonial. Os 

seus poemas reativam o que se encontrava no esquecimento ou que era reescrito por 

outrem sob o prisma hegemônico. Ela recorre à memória, acolhendo imagens sócio-

psíquicas das testemunhas da história e, à medida que adentra no tempo histórico, 

rearticula, “o lugar de perda [...] e o lugar da constituição de uma dívida”187.   

Ao construir poeticamente a memória histórica e social de São Tomé e Príncipe, 

Conceição Lima estabelece o caminho da “crítica ao tempo e aos artefactos que 

pretendem ser os substitutos últimos da própria substância do tempo (estátuas, 

estela, monumentos, efígies)”188. Por esse raciocínio, parece pertinente pensar, na 

esteira de Achile Mbembe (2014), que a emissão do ponto de vista do “eu, a que em 

mim agora fala”, na poética de Conceição Lima, realiza-se, ainda que no contexto pós-

colonial, como “uma voz que ganha corpo num signo que desvia, revoga, inibe, 

suspende e erradica qualquer vontade de autenticidade”189, porque marcada pela 

hesitação, a dúvida e o questionamento.  
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A busca das raízes, sejam elas patrilineares ou matrilineares, é recorrente na 

poética de Conceição Lima, sobretudo em A dolorosa raiz do mincondó (a primeira 

edição é de 2006) que, segundo Inocência Mata (2010), “tem uma subdominante 

referencial bem marcante através da qual a poetisa intenta a visibilização e 

dignificação das raízes matriciais da são-tomensidade190”. Contudo, pode-se inferir que 

essa visibilização e dignificação das raízes matriciais já se anunciam em O útero da casa 

(2004), quando a seiva da resistência começa então a ser nutrida. Dois poemas 

espelham esse processo: “Seiva” e “Regaço de upa”. Neles, especialmente no primeiro, 

prenuncia-se a arquitetura poética de A raiz do mincondó, revelando, ao mesmo 

tempo, a quem está atribuída a simbologia da resistência. O poema “Seiva”, dedicado 

à avó Domingas, conciso, mostra simbolicamente que a poesia se nutre também do 

feminino.  

 

Dos dedos longos da palmeira  

o leite escorre exausto incessante 

 

Hoje todos os dias são puros 

no verde tronco acocorado 

 

Não nego a metamorfose da folha 

se digo que nenhum enigma escurece 

os destroços da seiva que renasce191 

 

Ciente das mutações que ocorrem no percurso das estórias que, muitas vezes, 

ficam esquecidas nos vãos da memória, a poetisa efetua uma incisão poética ao caule 

da palmeira e, com o “leite escorrido”, dimensiona a realidade presente. Enquanto 

marca a passagem dos dias “no verde tronco acocorado”, o eu poético não nega “a 

metamorfose da folha” que “naturalmente” se realiza. No entanto, mesmo diante das 

mudanças que porventura venham a ser processadas no presente, importa que os 

enigmas não escureçam aquela seiva que perenemente renasce. Isto é, por mais que 

se abalem as estruturas, e as mudanças desorientem, será da seiva mater fabricada na 

experiência feminina, que se tira a força da existência.  

As três estrofes aludem metaforicamente ao processo de produção da seiva, 
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mais especificamente, como se dá o transporte nutricional da planta pela produção da 

seiva bruta e da seiva elaborada192. Reafirma-se o lugar da seiva nutricional da 

palmeira ou do micondó: “Hoje todos os dias são puros / no verde tronco acocorado” 

para se estender ao do seu projeto poético que pode ser o de sua nação literária. O 

processo de elaboração da seiva, que se revigora nos ramos da palmeira são-tomense, 

a upa193, pode ser entendido como resistência cultural são-tomense, onde sua poesia 

vai buscar alimento, sustentação e aconchego. Essa leitura se reforça quando se atenta 

para o poema “Regaço de upa”, dedicado à mãe, que clama à memória da linhagem 

como acalento nos dias dolorosos:  

 

Regaço de Upa  

                               À minha mãe  

De que servirá o canto 

embora claro 

quanto tu te ausentares 

e o silêncio possuir a madrugada? 

 

Quem despirá do frio 

as horas 

quando inertes as mãos quedarem 

sem memória? 194  

 

O projeto de Conceição Lima é cevado na linhagem biológica simbolicamente 

configurada na imagem da palmeira upa, sempre referida para fazer sobressair a linha 

matrilinear ou do micondó, que metaforiza a linhagem patrilinear. Na primeira 

imagem, imprime-se a força propulsora da resistência da mulher são-tomense, numa 

nação em que a realidade da mulher é de subordinação e violência; na segunda, o 

vigor da resistência do pai, dos avôs e dos segmentos étnicos frente ao poder 

constituído.  

As vozes femininas ou suas presenças, fazendo-se testemunhas da história, 
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ampliam-se como participes, como elemento transportador e mediador da cultura. 

Nesse movimento, a poetisa tensiona uma “visão (quase) monogenista da harmonia 

identitária, desvelando os lugares fracturantes que ficaram à margem do ‘relato da 

nação’ e evidencia “os segmentos sonegados no atual agenciamento identitário da 

nação195”.  

No tocante ao processo de subalternização, Conceição Lima não trabalha de 

forma idêntica à Paula Tavares quanto ao nível de subjugamento da mulher, isto é, 

elegendo as questões específicas das mulheres, dupla ou triplamente oprimidas ou 

discriminadas direta ou particularmente. Todavia, a realidade denunciada nos poemas 

de Conceição Lima se desdobra para outras geografias e tempos históricos, como bem 

exemplifica o poema “Manifesto imaginário de um serviçal”, de O útero da casa (2004) 

e “Canto obscuro às raízes”, de A dorolosa raiz do micondó (2012), em que situam o 

cotidiano são-tomense, potencializado por vitimações e brutalidades contra os 

segmentos marginalizados, sobretudo as mulheres.   

 

As vozes 

 

Quando eu corria, quando fugia e me perdia 

Quando fugia e desaparecia 

atrás dos troncos 

havia os olhos da tia Espírito 

abertos buscando o caminho da luz. 

 

Então vinham as primas da Boa Morte 

as velhas primas Venida e Lochina 

com ecos de ontem na palma das mãos. 

 

Comiam cola, bebiam água e suspiravam 

e quedavam sentadas lá no quintal 

falando do avô e de outros fantasmas 

abrindo tempos que eu não entendia. 

 

E a tia san Límpia Kambuta e nervosa 

a tia san Límpia e seu doce de coco 

a tia san Límpia que nunca sabia o paradeiro 

do seu Nicolau. 

 

Além das folhas, além dos troncos, além do anel 

                                                           
195

 MATA, 2010, p. 141. 
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havia as comadres de minha mãe. 

Havia Vingá que era peixeira e era a mulher 

de um pescador. 

A velha Malanzo, Adelina e Nólia, eram todas peixeiras. 

E havia as filhas que eu não sabia que iriam ser peixeiras 

              [também. 

 

Pois eu corria pelo quintal, eu descobria o canavial 

o mundo era plano, eu tinha o quintal. 196  

 

As mulheres “tias”, primas, mãe e avós, referidas nos poemas de Conceição 

Lima, apresentam-se com função nutridora, qual a seiva transportada da raiz às folhas 

do micondó, ou da palmeira Upa no canto de resistência do eu poético. Esse canto, 

extraído dessa seiva matricial é por onde se processa o que Inocência Mata (2010) 

chama de “ruminações de afectos”, pelo qual se projeta o  

 

‘sentido da história’ e se opera a deslegitimação da mitologia 

literária do nacionalismo, construída não apenas para 

afirmação comunitária, mas ainda funcionando como ‘escrita 

de compensação’, através da qual se actualizou a crítica do 

sistema colonial, em período em que as liberdades cívicas e de 

pensamento estavam cerceadas.197 

  

Contestando o pensamento corrente do discurso oficializado, Conceição Lima 

deixa emergir as vozes da comunidade, os sentidos de pertença, união e participação 

de grupos marginalizados, sem os aprisionar nas oposições de interesses e 

contradições latentes entre eles. Com as vozes femininas disseminadas em sua nação 

literária, vigora a veia mítico-lendária, em “Sóya198”, como expressão da esperança: 

 

Há-de nascer de novo o micondó –‒ 

                                                           
196

 LIMA, 2012a, p. 62-63 
197

 MATA, 2010, p. 213 
198

 Segundo Amarino Oliveira Queiroz (2012), na esteira de Carlos do Espírito Santo (2000), as narrativas 
orais são-tomenses se distribuem em véssu (os provérbios em forro ou santomé), aguêdê (as advinhas), 
os contági (estórias quotidianas contadas durante o dia) e as soias que são, por tradição, contadas à 
noite. Além dessas peculiaridades, a soia de São Tomé, conhecida como swaswa, em Príncipe, 
caracteriza-se pelo humor, a malícia e sátira, “numa enunciação que, propositadamente interrompida, 
permite que outro contador ou outros contadores lhe reestruturem o desenvolvimento e até mesmo o 
final” (QUEIROZ, 2012, p. 364). Práticas desenvolvidas pelos griots da tradição oral que são retomadas 
ou ressignificadas por autores como Francisco Stockler, Alda Espírito Santo, Fernando de Macedo, 
Sacramento Neto, Caetano Costa Alegre, Olinda Beja e Conceição Lima.  
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belo, imperfeito, no centro do quintal. 

À meia-noite, quando as bruxas 

povoarem okás milenários 

e o kukuku piar pela última vez 

na junção dos caminhos 

 

Sobre as cinzas, contra o vento 

bailarão ao amanhecer 

ervas e fetos e uma flor de sangue. 

 

Rebentos de milho hão-de-nutrir 

as gengivas dos velhos 

e não mais sonharão as crianças 

com gatos pretos e águas turvas 

porque a força do marapião199 

terá voltado para confrontar o mal.  

 

Lianas abraçarão na curva do rio 

a insónia dos mortos 

quando a primeira mulher 

lavar as tranças no leito ressuscitado. 

 

Reabitaremos a casa, nossa intacta morada.200 

 

As árvores micondó, marapião e upa são usadas como metáfora da resistência 

da cultura são-tomense advinda dos luxans e fortalecem uma resposta à opressão e à 

injustiça social. A existência das árvores marca o lugar de aglutinação de vozes do 

imaginário mítico são-tomense, onde se concentram as forças para combater o “mal”. 

Por esse plano simbólico, também se poderia afirmar que as referências explícitas às 

árvores do país indicam a esperança ou o renascer da mátria que, marcada pela dor e 

sofrimento causados pela violência colonial e pós-colonial, não se quer afirmar por 

modelos oficiais e oficiosos, mas pela elaboração dos segmentos banidos da esfera de 

poder. A metáfora utilizada nos versos “rebentos de milho hão-de nutrir/ as gengivas 

dos velhos/ e não mais sonharão as crianças / com gatos pretos e águas turvas” 

anuncia novas racionalidades que, nutridas da sabedoria oral dos velhos, precisam ser 

valorizadas na dinâmica teia reiterativa das histórias para exorcizar o passado 

 

Conclusão  

                                                           
199

  Árvore rutácea de São Tomé e Príncipe, utilizada nas construções do país. (DICIONÁRIO Aulete 
digital. [S. l.]: Aulete, 2015.).  
200

 LIMA, 2012a, p. 67 
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Os poemas de Paula Tavares focalizados neste artigo apresentam o corpo 

feminino metaforizados e metonimizados em frutos da terra angolana, apontando 

para a posição do eu feminino enclausurado pelos preceitos da tradição. Por outro 

lado, o ato poemático, em si, visibiliza tal condição e revela uma transgressão. 

Transgredir o paradigma literário para revelar o lugar social da mulher enquanto 

submetida ao controle social. Desse modo, pode-se inferir que os poemas ilustrados, 

como muitos outros da autora, estrategicamente, questionam criticamente os 

descuidos, as negligências do projeto de nação que secundariza a mulher e permite 

mantê-la na esfera de subordinação. Não se fixando nessa instância discursiva, a 

poetisa vai mais além propondo, no decorrer de sua vida literária, um processo 

estético de desconstrução da imagem feminina na tradição angolana, para evidenciar, 

em outros momentos, recorrentes gritos soterrados, as atitudes de transgressão no 

território movediço e circular em que se desenvolve a opressão feminina. As figuras se 

impõem com várias faces, ora alinhadas ao imaginário patriarcal, ora desconectadas 

deste, explicitando suas identidades desdobráveis, em faces e máscaras projetadas no 

corpo dos poemas.  

Em Ritos de passagem (1985), a metáfora se realiza como recurso 

predominante e indispensável para o descentramento do corpo feminino. A partir 

dele, constroem-se novas figurações de si mesmo. Nos outros livros, tal procedimento 

permanece, acrescido de um viés que tece a condição feminina em busca da 

consciência de si com suas tentativas de “saltar o cercado”. As alusões constantes à 

dor, as feridas não cicatrizadas por onde escorrem os óleos, o sangue e a constância do 

grito remetem à uma poética engendrada no corpo “escarificado”, “lavrado” que 

procura verbalmente “resistir no tempo201”, na confluência híbrida e no ato de olhar 

sempre para dentro do corpo-poema e romper com “um silêncio milenar202”. Portanto, 

a escrita poética de Paula Tavares dialoga, ao revés, com a tradição e com o projeto de 

nação angolana, à medida que notabiliza o que estava silenciado, a condição feminina, 

no seio da discussão da construção de uma angolanidade no campo social e político.    

Conceição Lima não se concentra no corpo feminino, mecanismo que poderia 

                                                           
201

 TAVARES, 2011, p. 89.  
202

 TAVARES, 2011, p. 89.  
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facilitar, à primeira vista, uma leitura de defesa crítica ao feminino. No entanto, é pela 

memória afetiva, que são depuradas as evocações das mulheres e se percebe a 

participação delas como testemunhas da história, usando, entre outros recursos, a 

metáfora e metonímia, numa imaginada comunidade, onde a mulher é a seiva 

alimentadora da resistência e de construção de outra configuração da nação. 

Conceição Lima se centra nos vãos subterrâneos da história afetivo-familiar para 

extrair a força das histórias individuais e coletivas e visibilizar a presença feminina são-

tomense. Nos poemas da autora, o tom da palavra reitera sentidos da fonte cultural 

popular forra e angolar, por exemplo, a fim de reestabelecer o lugar das etnias e dos 

grupos subalternizados.  

Nos poemas de ambas, percebe-se uma via de entendimento sob o qual é 

possível afirmar que não haverá emancipação de uma nação, enquanto não houver 

justiça e igualdade nas relações de gênero e de poder.  
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BATUQUES E SEGREDOS:  

AS CAPULANAS NOS RITOS DE INICIAÇÃO FEMININOS DA ILHA DE MOÇAMBIQUE 

 
Helena Santos Assunção* 

 

 

 O presente texto é um recorte de um estudo antropológico mais amplo sobre 

as capulanas na província de Nampula (norte de Moçambique) baseado em sete meses 

de trabalho de campo, realizado entre 2015 e 2017.203 Trata-se de um texto de caráter 

mais etnográfico204, que visa apresentar ao leitor e leitora brasileira aspectos dos ritos 

de iniciação femininos macuas, em especial aspectos das materialidades envolvidas 

nestes eventos. 

 Capulanas são tecidos estampados (ou de fios tingidos, no caso dos kissambi) 

de dimensões fixas (1,64m x 1m ou 1,80m x 1,10m) retangulares, que levam padrões e 

motivos diversos – geométricos, de animais ou plantas, indianos (mandalas, paisley), 

ou abstratos – geralmente coloridos e vistosos. São fabricadas industrialmente e 

constituem a principal peça de roupa feminina na região – amarradas na cintura de 

forma a cobrir toda a parte de baixo do corpo.205 Mas as capulanas não são apenas 

roupas: no dia-a-dia, são usadas para amarrar a criança às costas da mãe (muthete), 

como lenço na cabeça (usando pedaços menores), servem como trouxas para levar 

roupas ou objetos, como lençol ou cobertor de cama (mucumi)206, como toalha de 

banho, como absorvente íntimo (ncontha ou nacapa). Quando gastas, cansadas, 

quando rasgam ou se são parcialmente comidas por ratos, tornam-se panos de prato; 

também costuma-se fazer roupas para as crianças com partes delas. As capulanas 

                                                           
* Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
203

  O estudo faz parte da dissertação de mestrado intitulada "Falar e guardar segredo: as capulanas de 
Nampula (Moçambique)" defendida em fevereiro de 2018, sob orientação do prof. Marcio Goldman, no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ). 
204

  Os nomes utilizados no texto são reais, pois as pessoas que são aqui mencionadas expressaram 
vontade ou aceitaram ter seus nomes preservados. O mesmo vale para as fotografias, todas de minha 
autoria e tiradas com o consentimento das mulheres presentes nas situações. 
205

  Grande parte das capulanas são importadas da Tanzânia, Índia, China e de países da África Ocidental 
como Nigéria, Mali ou Costa do Marfim. Há uma produção local de capulanas na fábrica Nova 
Texmoque, em Nampula, atualmente a única fábrica têxtil em funcionamento no país. A Nova 
Texmoque apenas realiza os processos de acabamentos e estampagem dos tecidos. 
206 Mucumi é uma peça maior produzida a partir de duas capulanas costuradas com uma renda no 
meio. No sul do país, é muito comum que leve a renda, em Nampula vi algumas com e outras sem.  
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também são elementos materiais importantes nos momentos rituais, como nos ritos 

funerários e nos ritos de iniciação, foco de nossa atenção neste texto.  

 Em Nampula, região do grupo etno-linguístico macua, bem como em demais 

regiões do norte do país, pratica-se ritos de iniciação masculinos e femininos, uma das 

práticas que distingue culturalmente o norte e o sul de Moçambique. Os ritos de 

iniciação, sobretudo os femininos, inserem-se atualmente em controvérsias sociais e 

são alvos de críticas por parte do Estado Moçambicano e de ONGs locais e 

internacionais que se alinham a uma agenda de combate à violência de gênero e 

empoderamento feminino. Historicamente, diversas práticas corporais e rituais 

femininos foram combatidas em Moçambique, tanto pelos missionários cristãos, pelo 

Estado colonial português e pelo Estado socialista da Frelimo, como aponta Osmundo 

Pinho207, sem que, no entanto, estas deixassem de ser praticadas. Como relatado a 

partir de depoimentos orais por Arnfred208 e Cossa209, as mesmas pessoas que, 

durante o dia, entoavam os gritos de “abaixo os ritos de iniciação” nas reuniões 

comunitárias e comícios da Frelimo210, à noite continuavam a fazer os ritos, de forma 

secreta, 'no mato'. Apesar das transformações e adaptações dos ritos a variadas 

situações e contextos – introdução de enfermeiros, adaptação ao calendário escolar, 

“islamização” nas partes costeiras, etc. – o caráter resiliente desta prática, e o gosto 

com o qual muitas mulheres falam sobre os batuques (forma de se referir aos ritos 

femininos), denota sua importância e interesse para as pessoas que os realizam.211 

 Não pretendo, neste ensaio, discutir os pontos mais presentes em parte da 

literatura moçambicana sobre os ritos de iniciação212. Trata-se de uma literatura 

                                                           
207

 PINHO, Osmundo. “O Destino das Mulheres e de sua Carne: regulação de gênero e o Estado em 
Moçambique”. Cadernos Pagu, Campinas, v. 45, Dezembro 2015. 157-179. 
208

 ARNFRED, Signe. Sexuality and Gender Politics in Mozambique. Rethinking gender in Africa. Suffolk: 
Nordiska Afrikainstitutet; Uppsala: James Currey, 2011, p.138. 
209

 COSSA, Segone. Corpos ubíquos: um estudo etnográfico sobre a construção social dos corpos em 
Moçambique. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2014, p. 48. 
210

 A Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) tornou-se um partido após tomar o poder em 1975, 
quando derrubou o governo colonial português. Até meados dos anos 80, a Frelimo realizava 
campanhas do 'abaixo' (poligamia/lobolo/tribalismo/curandeirismo), opondo as “tradições” locais ao 
seu projeto modernizante socialista, que pretendia criar o “Homem Novo” moçambicano. 
211

 Os ritos de iniciação femininos são chamados mwali na língua emakhuwa e em português são 
referidos como batuques. A palavra batuque serve tanto para designar os tambores utilizados nos ritos, 
a música performada, bem como o evento em si.  
212

 OSORIO, Conceição; MACUACUA, Ernesto. Os ritos de iniciação no contexto actual: ajustamentos, 
rupturas e confrontos. Maputo: WLSA Moçambique, 2013. 
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feminista engajada que associa os ritos de iniciação femininos a processos que seriam 

danosos para as mulheres: a manutenção e reprodução de lógicas patriarcais e 

androcêntricas a partir dos ensinamentos transmitidos nos ritos, a sexualização 

precoce das meninas e os "casamentos prematuros", etc. Tentarei, ao contrário, seguir 

o que minhas amigas e interlocutoras me ensinaram e mostraram acerca dessas 

práticas. 

 Meu enfoque se dará, portanto, a partir da perspectiva de mulheres adultas já 

iniciadas, que participam de batuques de outras meninas desde a adolescência, posto 

que foram as pessoas com as quais tive mais contato. Apesar de tratar-se de um 

conhecimento “secreto”, que não deve ser verbalizado, sobretudo para os homens, as 

mulheres gostavam muito de abordar esse assunto comigo. Não era tanto sobre o 

ritual em si (sua estrutura, como se organiza, etc.), e sim sobre o que elas aprenderam 

ali, sobretudo os ensinamentos que envolvem técnicas de embelezamento e sedução, 

que geravam conversas animadas com muitas gargalhadas. Elas também gostavam de 

me perguntar sobre as práticas e técnicas corporais associadas à sexualidade e ao 

erotismo, sobre o que se faz no Brasil e qual efeito sobre os homens: conversas que 

giravam em torno de temas como depilação, tatuagens (escarificações), uso de 

missangas, a forma de mexer o corpo ou especialmente os quadris, e sobretudo acerca 

das ithuna – técnica de alongamento dos pequenos lábios. Algumas amigas, ou até 

mesmo mulheres com quem eu tinha menos intimidade, achavam que era muito 

importante que eu aprendesse suas práticas e levasse esse conhecimento para outras 

mulheres no Brasil, que assim saberiam como agradar seus maridos e preservá-los. 

 Apesar de ter conversado sobre os ritos de iniciação com muitas mulheres, 

tanto em meu primeiro trabalho de campo, em 2015, na cidade de Nampula (capital 

da província homônima), quanto em 2017, quando voltei à região norte do país, 

focarei minha análise na experiência que tive na Ilha de Moçambique, localizada na 

região costeira da província de Nampula, e primeira capital do país, no período 

colonial. Se comumente o maior contraste quando se fala em ritos de iniciação em 

Moçambique é acionado para opor norte e sul (onde há ritos x onde não há, ou onde 

não há mais), neste texto o contraponto realçado será entre litoral e interior da região 

(ambos com ritos de iniciação macua, porém com especificidades importantes). 
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 Após uma breve apresentação sobre a Ilha de Moçambique e o que me levou 

até lá, introduzirei os ritos de iniciação locais e suas etapas. Em um segundo momento, 

vamos pensar como as capulanas circulam e estabilizam espaços para que o ritual 

possa ocorrer. Em seguida discutiremos as relações entre as capulanas e os ritos de 

iniciação, buscando iluminar aspectos de um e de outro simultaneamente. 

  

Na Ilha de Moçambique – as donas das capulanas 

 

Em março e abril de 2017, fiquei hospedada na casa da chefe Lucília213 – irmã 

mais velha de uma amiga moçambicana, Ana Esperança, que reside em Maputo e 

realizou mestrado em antropologia na UFMG, onde a conheci. Durante o tempo em 

que estive em Nampula, conheci muitas mulheres do litoral da província, e muitas 

pessoas com quem conversava insistiam que eu devia passar algum tempo na Ilha de 

Moçambique, para realizar minha pesquisa.  

“Lá são as donas das capulanas”, me diziam. A expressão “dono” ou “de dono” 

em Nampula remete não apenas à posse, sentido mais usual no contexto brasileiro, 

mas a uma propriedade em um sentido mais amplo, sendo também um conhecimento, 

um reconhecimento, um direito sobre.214 . Em relação a essa frase, dizer que as 

mulheres da Ilha são as donas das capulanas remete, primeiramente, a um sentido 

histórico, pois, na história local, as capulanas teriam começado a ser usadas ali – 

trazidas pelos árabes ou indianos – e o uso teria se espalhado para o resto do país 

posteriormente, primeiro em direção ao interior da província de Nampula, depois em 

direção ao sul. D. Muhamjuma, uma das senhoras que conheci na Ilha, me contava 

orgulhosamente que “nós é que ensinamos os do sul a usar a capulana. Nós saíamos 
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  Lucília é assim chamada por ser policial em Nampula.  
214

 O debate antropológico acerca da noção de “dono” é muito rico, em especial na esfera da etnologia 
brasileira. A complexidade e os rendimentos teóricos desta noção não poderão ser explorados aqui, mas 
a categoria poderia ser utilizada contrastivamente para pensar essa expressão comum em Nampula. 
Essa expressão é utilizada em diversos contextos e tem implicações mais sutis que necessitariam de uma 
reflexão mais aprofundada, mas vou me ater a dois exemplos que acredito mobilizarem alguns destes 
sentidos. É comum ouvir, por exemplo, “levou dinheiro de dono” (para pegar/roubar/tomar 
emprestado), e também a expressão axinene arivava, que um amigo traduziu como “os donos da terra/ 
os naturais estão aqui”, utilizada por algumas pessoas macuas para se afirmarem “donos” de Nampula e 
se diferenciarem dos “vientes”. 
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daqui com nossas capulanas e íamos para Maputo, elas gostavam e começaram a 

comprar as capulanas”.215 

 Mas as mulheres da Ilha não são “donas” apenas por serem “as primeiras” a 

usar a capulana, mas também como reconhecimento de um saber específico sobre 

seus usos que é atualizado até hoje, além da efetiva posse material de muitas 

capulanas (sobretudo antigas) nas malas (baús) que as guardam como tesouros. No 

interior de Nampula comenta-se que as mulheres do litoral – macuas naharrás - usam 

até três capulanas amarradas na cintura, possuem muitas malas cheias de tecidos, são 

mulheres vaidosas e sedutoras que sempre querem estar bonitas e arrumadas (em 

oposição à figura da macua do interior que trabalha na machamba – roça – e não tem 

tempo para estas vaidades). Para além dos estereótipos, é notável, ao conversar com 

mulheres da Ilha, toda uma etiqueta do uso da capulana, que difere de um uso mais 

simplificado no cotidiano das mulheres do interior. Existe, além da capulana que fica à 

vista, amarrada à cintura, outras camadas e elementos: uma saia ou calção (além da 

roupra íntima) e uma capulana que deve-se usar por baixo (sesseca). Com isso também 

há modos de sentar, de tapar bem o corpo, as cores que combinam, ou outros 

adereços (miçangas, colares, brincos, anéis, pulseiras) e maquiagens (mussiro, mulala, 

owandja)216 que acompanham este modo de vestir.  

 A cidade de Nampula abriga muitas pessoas do litoral da província, e em 2017, 

por coincidência e contatos, conheci várias mulheres que vieram da Ilha e arredores 

nos bairros mais muçulmanos da cidade. Assim, pelo interesse no tema e através dos 

contatos, organizei-me para passar algumas semanas na Ilha. Fui junto com Assane, 

que é casado com Lucília, minha anfitriã, enquanto segunda esposa. Sua cunhada por 

parte da primeira esposa reside na península da Ilha de Moçambique. Foi assim que fui 

hospedada e muito bem recebida por Sania, uma mulher de 32 anos muito dinâmica, 

viúva e vivendo com dois filhos pequenos e dois sobrinhos adolescentes. Sania reside 
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  “Maputo” se refere a qualquer lugar no sul de Moçambique. Essa frase deve ser percebida levando 
em consideração as assimetrias atuais e históricas entre o norte e o sul do país, que perpassam não 
apenas questões culturais como a matrilinearidade no norte e patrilinearidade no sul, mas também 
políticas e econômicas, desde o tempo da colonização portuguesa e da transferência da capital do país 
para Lourenço Marques (atual Maputo). Desde então o sul é considerado mais moderno e desenvolvido 
em relação ao norte. 
216

  Mussiro é um creme vegetal branco usado com fins estéticos e cosméticos. Mulala é uma raiz usada 
para escovar os dentes e dar uma cor avermelhada aos lábios. Owandja é uma tintura preta, usada 
como lápis de olho.  
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no Areal, um dos bairros que compõem a “cidade de macuti”, assim chamada devido 

às construções que levam folhas de palmeira como telhado. No tempo colonial a 

cidade era dividida entre a parte indígena da Ilha, a “cidade de macuti” e a parte 

branca, chamada “cidade de pedra e cal”. Nestes bairros, as casas muito próximas 

umas às outras e a sociabilidade típica dos quintais – onde se cozinha, lava roupa, 

pratos, brinca, conversa, onde se realiza quase todas as atividades domésticas 

cotidianas - facilita a interação  com vizinhos, parentes e amigos. 

 A Ilha de Moçambique foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

UNESCO em 1991, e recebe um fluxo considerável de pesquisadores e turistas desde 

então, os chamados whites ou acunha (brancos).217 Assim, Sania, já tinha conhecido 

algumas pessoas que já haviam precisado de informações “culturais” para trabalhos da 

faculdade (estrangeiros ou moçambicanos), e visto pesquisadores ou turistas 

interessados na cultura local, já tinha alguma ideia do que eu poderia querer fazer ali. 

Além de pedir ao seu sobrinho para me mostrar a Ilha, me levar aos locais históricos, 

etc., ela pensou em algumas mulheres mais velhas que poderiam me informar sobre “a 

origem das capulanas”, mas me avisou que elas iriam me cobrar muito dinheiro. Eu lhe 

disse que eu não teria condições (financeiras) ou interesse de fazer encontros com os 

grupos de anciãs da Ilha que costumam fazer apresentações para turistas, seja de 

dança ou de “conhecimentos tradicionais”, dos quais elas são detentoras. Expliquei, 

então, que estava interessada na experiência das mulheres da Ilha com as capulanas, e 

que queria conversar com qualquer mulher, inclusive ela, assim mostrei-lhe algumas 

perguntas que  havia preparado para uma entrevista que realizei em Nampula. Ao ler 

ela disse, “ah, mas isto aqui eu mesma posso responder”, e assim conversamos e ela 

também abriu as quatro malas de capulanas que possuía em casa (duas dela, outras 

duas que guarda para parentes), e me mostrou diversos panos. Na entrevista que 

gravei com ela, fiquei impressionada com a desenvoltura para comentar sobre os 

assuntos dos ritos de iniciação e da sexualidade feminina, aos quais o uso da capulana 

remete, e que eu imaginava ser mais tabu no litoral, devido à religião islâmica, 

sobretudo para as mulheres que usam hijab. 

Vale notar que existe uma diferenciação mais recente entre as muçulmanas do 

norte de Moçambique, que envolve o uso de hijab, ou até a burca completa, em 
                                                           
217

  Em língua macua (emakhuwa): acunha (plural) e mucunha (sing.). 
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contraposição ao uso do nsunki (capulana que cobre os ombros e a cabeça). Essas 

diferenças remetem às duas “versões” do Islã atualmente presentes nas zonas 

costeiras do norte de Moçambique. Grosso modo, os nakhasacos são tidos como 

“tradicionalistas”, “conservadores”: trata-se de uma vertente mais próxima das 

“tradições africanas”, com chefes mais antigos, ligados às confrarias islâmicas que se 

estabeleceram no litoral de Moçambique, e estaria mais associada aos costumes 

populares (banquetes nos ritos fúnebres, capulana para cobrir as mulheres, etc.). Os 

halissunna são uma vertente chamada de “moderna” “desenvolvida”, ou mais 

“dinâmica”, atrelada ao Conselho Islâmico, que segue uma doutrina mais 

universalizante e com regras gerais definidas "desde cima".218 Quando as mulheres 

decidem usar o hijab ou a burca, isto também implica alguns comportamentos como 

deixar de dançar nos batuques, deixar de ir ao curandeiro, etc. 

   

Primeiros ritos - Ohimeria 

  

Recebíamos diariamente a visita da irmã de Sania, Zaida, que estava grávida e 

precisava de cuidados. Sania havia lhe explicado o que eu estava fazendo ali, e ela 

então me perguntou se eu queria estudar a tradição macua e se já haviam me 

explicado sobre os ritos de iniciação. Sania lamentou o fato de terem cancelado os 

batuques de sua filha, Suraida, de 12 anos, que seria iniciada naquele fim de semana. A 

irmã Zaida sugeriu então chamarem uma vizinha, que havia iniciado Nima (sobrinha 

que vive com Sania, de 16 anos) e outras meninas da família, a mamá Rapia Suahele. 

Mediante um pequeno pagamento (que é norma nessas situações), a mamá Rapia veio 

e junto com Nima, Zaida, Sania e outras 5 vizinhas e amigas, realizaram uma 

“simulação” de um rito de iniciação para me explicar o que se ensina, e o que se faz ali.  

 Com isso pude compreender algumas diferenças básicas entre os ritos do 

interior e do litoral, sobre os quais tinha menos informação. A mais importante se 

relaciona ao fato de no litoral os ritos terem duas “fases” principais, a primeira quando 

aparece a menstruação, ohimeria, e a segunda apenas antes do casamento, ossinkia, 

                                                           
218 

Estas distinções foram resumidas de forma sucinta pelo historiador moçambicano Aiúba Ali Aiúba e 
apresentam mais nuances e complexidades, mas não está dentro do escopo do artigo entrar nos 

detalhes dessas disputas. Para mais informações ver o livro de Lorenzo Macagno. MACAGNO, Lorenzo. 

Outros muçulmanos: Islão e narrativas coloniais. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2006. 
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na qual se  ensina sobre sexualidade e como tratar o marido. Assim, nestes locais, a 

causalidade apontada por ONGs e pelo governo moçambicano entre os ritos e os 

“casamentos prematuros” (e sexualização e gravidez precoces) não se justificaria. Vale 

pontuar que esta diferença também está relacionada à forte islamização das regiões 

costeiras da província de Nampula, que tem como valor a virgindade antes do 

casamento, o que não era o caso no interior da província, como relata Arnfred, acerca 

das brincadeiras (sexuais) antes da iniciação, e do sexo com cerimônia após o mwali 

(nome dos ritos de iniciação coletivos).219 

 As conselheiras dos ritos (no caso mamá Rapia) muitas vezes são também 

curandeiras. O ritual de ohimeria começa como uma consulta a uma 

adivinha/curandeira, devido à “doença”, ao sangue que a menina não entende de 

onde vem. A ideia é deixar a menina assustada com a primeira menstruação e só 

explicar do que se trata e como tratá-la no momento do ritual.220 Segue-se então com 

os procedimentos de uma adivinhação: mamá Rapia coloca um pedaço de brasa em 

um recipiente com água, e enquanto vê a brasa derreter em cinzas, entoa cantos em 

macua. Outras mulheres colocam um pano branco no colo de Nima e jogam algumas 

moedas. É sempre necessário haver algum tipo de pagamento por tratamentos e 

adivinhações com médicos tradicionais, e o pano branco normalmente é usado como 

superfície para uma série de oferendas a espíritos e ancestrais. Mamá Rapia termina a 

adivinha e declara que “ela foi atirada”, e faz o tratamento com a vacina221, chupando 

a barriga de Nima “para não sentir aquela dor, para ser curada”. Enquanto Mamá 

Rapia realiza esse procedimento, uma outra mulher segura Nima por trás para que ela 

não se mexa, enquanto ela ri nervosa, como sob o efeito de cócegas. Todos estes 
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 ARNFRED, Signe. "Feminism and gendered bodies: on female initiation in northern Mozambique". In: 
________.  Sexuality and Gender Politics in Mozambique. Rethinking gender in Africa. Suffolk: 
Nordiska Afrikainstitutet; Uppsala: James Currey, 2011 [2008], p. 137-151. 
220

 Digo “a ideia”, pois dificilmente a menina entrará nos ritos sem saber absolutamente nada a respeito 
da menstruação ou do seu corpo. Em outros contextos pode ser que isso acontecesse, mas como aponta 
Segone Cossa, não se pode subestimar a troca de informação e brincadeiras entre jovens: “informação 
sobre os conteúdos dos ritos de iniciação sempre existiu, principalmente entre primos, irmãos e amigos 
que em termos cronológicos têm quase a mesma idade, mas que por motivos diversos são iniciados em 
momentos diferentes. Ninguém entra nos ritos de iniciação como tábula rasa. O silêncio (...) faz parte de 
um acordo social “implícito” entre os membros dessa comunidade afetiva”. (COSSA, 2014, p.60). 
221 

O termo vacina é usado para diversos tratamentos com médicos tradicionais. As vacinas podem ser 
pequenos resíduos inseridos embaixo da pele a partir de um pequeno corte, no pulso, nas costas, 
deixando uma marca, cicatriz ou queloide. Muitos homens macuas que conheci em Nampula 
carregavam estas marcas de vacina, que haviam tomado quando crianças. 
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procedimentos repetem o que usualmente seria o tratamento para uma doença 

causada por feitiçaria, com a realização das vacinas para prevenção de ataques e 

doenças. É necessário ter em conta que Nima já passou por essa experiência 

anteriormente, e não está assustada como uma noviça estaria, mas parece não deixar 

de sentir os efeitos dos toques no seu corpo e de toda a situação criada ali. O 

comportamento das meninas que estão sendo iniciadas deve ser de respeito, com a 

cabeça baixa, olhos baixos, sem demonstrar expressões, contida e discreta. O oposto 

das mulheres que acompanham o ritual, fazendo os ululus celebratórios222 em 

momentos diversos, rindo alto, por vezes zombando da noviça, dançando, batendo 

palmas.223 

Além da adivinhação224, são performadas pequenas cenas “didáticas”, nas quais 

algumas das mulheres interpretam a mãe de Nima, outras interpretam Nima, e criam 

situações de desobediência e mau comportamento e suas consequências. Mostram 

também de onde sai o sangue, tocando e cantando em cima de Nima. A cada cena 

segue um ikano (música de ensinamento), cantado pela conselheira e repetido em 

coro pelas demais mulheres, referente aos diversos tabus da menstruação. Canta-se 

sobre os perigos, que iam sendo traduzidos por Sania para mim: “se tomar banho num 

rio/lago e deixar sair aquele sangue e depois crianças beberem aquela água crianças 

vão morrer, porque aquilo é veneno”. Também sobre seus interditos: não se deve 

jejuar, rezar ou fazer Ramadã quando está com sangue, ou entrar na mesquita; não se 

deve salgar a comida ou espremer coco; não se deve “brincar ou se meter com 

homem”; e também é necessário sempre se lavar, com discrição, nesse período. 

Ensina-se como amarrar uma capulana de forma a fazer uma ncontha (espécie de 
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 Sons agudos realizados pelas mulheres com a boca em "u" e a língua se movendo de um lado para o 
outro. São proferidos em momentos de festa e celebração. 
223 

O ponto da discrepância entre o comportamento/sentimento das noviças e mulheres iniciadas é 
desenvolvido por Signe Arnfred em diversos textos de sua coletânea Sexuality and Gender Politics in 
Mozambique. Rethinking gender in Africa (2011) quando argumenta que, contrariamente às 
interpretações que veem nos ritos de iniciação apenas expressões da opressão patriarcal e da submissão 
das mulheres aos homens, nestes rituais macuas o que se pode perceber é uma opressão 
intergeracional entre mulheres: as mais velhas ensinando, às vezes de forma violenta, as mais novas 
como devem se comportar. 
224 

Até onde consigo perceber, a adivinhação é tanto real – pois realizada por uma especialista, usando 
os mesmos procedimentos, da adivinha, da vacina, etc. – quanto é uma “cena”, pois a mãe, madrinha e 
demais mulheres que acompanham a garota sabem o que é o sangue e de que “doença” se trata.  
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calcinha de capulana, amarrada na cintura, reforçada nas partes íntimas, que deverá 

absorver o sangue), como lavá-la e guardá-la fora das vistas de outras pessoas.  

 Após cada ikano há pequenos momentos celebratórios nos quais as mulheres 

dançam e lançam moedas para Nima ou umas para as outras. Findos os ensinamentos 

é momento de dança coletiva, no qual a menina também deve integrar a roda para 

dançar: movimentos rítmicos acentuando o quadril nas laterais, marcando o tempo 

junto com os tambores (também chamados de batuques, tocados por mulheres), ou 

nesse caso com as palmas.  

 

Ossinkia 

 

 Depois do ohimeria, passamos ao ossinkia, segunda fase dos ritos. Nima foi 

retirada do ambiente, pois ainda não passou por essa iniciação, e uma das vizinhas fez 

o papel da “noiva”. Nesta parte os ikanos referem-se, sobretudo, à forma como se 

deve tratar o marido, e as instruções sexuais também são performadas pelas demais 

mulheres que participam dos ritos. A parte mais animada e esperada do batuque se dá 

quando as mulheres vão lhe ensinar a “dançar o mussiro”. Mussiro é uma planta com a 

qual se faz um creme, muito utilizado, sobretudo no litoral, para passar sobre a pele do 

rosto e do corpo, por seus efeitos estéticos e cosméticos.225 O pau de mussiro é 

raspado sobre uma pedra para se extrair o pó que, misturado à água, será passado 

sobre o corpo. Além do uso no rosto das mulheres para embelezar e rejuvenescer, 

também é comum “esfregar mussiro” nos maridos, sobretudo às sextas-feiras, para 

que fique bonito e preparado para ir à mesquita, como me explicou Sania. “Singar” 

(esfregar) o homem, (ossinkia mulopwana nsiro) ou a si mesma, é uma ação de 

cuidado e embelezamento, que gera a admiração alheia:  

 

Daí ele quando sai fora, todos os homens ficam “oh”, admiram né, 
“estás muito diferente, estás um pouco claro, o quê que se passa?”, e 
ele começa a se exibir “kiro ossinkia naamwaraca”, numa de que “me 
esfregaram com minha mulher”, “me singaram com minha mulher”. 
Aí eu saio muito diferente de dentro de casa, saio mais bonita, saio 
toda eu maquiada, toda eu bem sofisticada, e vou. Porque são ritos 
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 O mussiro no rosto, assim como a capulana, tornou-se uma imagem-símbolo da mulher macua e 
também da mulher moçambicana.  
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muito importantes, toda mulher quando vai pra lá quer ficar bonita 
que nem as outras.226 
 

 Os movimentos que envolvem o “esfregar mussiro”, tanto na pedra para extrair 

o creme, quanto ao passá-lo no corpo do marido, entram na esfera do erotismo, e 

conduzem a uma situação sexual. Assim, para ensinar à noiva que iniciará sua vida 

sexual após o casamento, as mulheres nos ritos de iniciação começam a esfregar o 

mussiro ao som dos batuques, movimentando o corpo e, sobretudo, os quadris de 

forma rítmica, integrando o movimento de vai-e-vem dos braços que esfregam a pedra 

para o todo o corpo. A noviça fica sentada, com as pernas esticadas e sua postura 

reservada e quieta, apenas observando. Com a intensificação dos movimentos e do 

ritmo dos batuques, a mulher deixa a pedra, se levanta, deixa cair a capulana (ficando 

só de calcinha, na maioria das vezes, e exibindo as miçangas nos quadris) e usa o pau 

do mussiro como um pênis, na região da virilha, se aproximando da noviça, como o 

marido faria.  

A forma de ensinar e aprender passa pela performatização das situações que a 

iniciada irá passar, e as mulheres ora fazem o papel feminino ora o masculino para 

demonstrar essas situações. Demonstra-se os movimentos que a mulher deve fazer na 

cama, como provocar o marido para o ato sexual e como limpá-lo apropriadamente 

após o coito. Após dançar o mussiro, novamente as mulheres se reúnem em círculo 

para dançar juntas ao som do batuque, já vestidas de suas capulanas. Depois de “ser 

dançada/ ser batucada”, (wineliya)227, a menina é levada para um banho ritual, e, no 

litoral, esfregam o mussiro (misturado com coco) em seu corpo, como me explicou 

Sania, “para sair toda a sujidade de criancice”. 

Esta experiência inicial com os ritos foi importante para uma primeira 

compreensão, pois a cada etapa Sania ou sua irmã traduziam o que estava sendo dito 

ou apresentado para mim. Tentei resumir as etapas principais e acentuei aquelas que 

mais interessam para este texto. Certamente os ensinamentos e tudo que se passa ali 

é muito mais complexo que isso, sendo esta apenas uma introdução para o assunto.  
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 Entrevista com Sania, 25/04/2017 
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As formas de construção de frases na língua macua utilizam muito a voz passiva.  Assim, ao traduzir 
para o português, uma série de ações, que estamos acostumados a pensar como sendo exercidas por 
um sujeito, transforma-se semanticamente. Diz-se, portanto, “nasceram-me”, “lhe dançaram” ou “lhe 
batucaram” (ser iniciada), etc.  
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Participar de um batuque efetivo me permitiu apreender melhor outros pontos que 

compõem o ambiente, a preparação e a realização dos ritos.  

  

Mais ritos – os batuques de Fatinha - Preparação  

 

 Os ritos de iniciação coletivos ou individuais costumam ser realizados durante 

as férias escolares, sendo dezembro e janeiro o principal período dos batuques. No 

entanto, na região litoral, outro momento de grande intensidade é o período anterior 

ao Ramadã (momento de purificação em que cessam os rituais e festas), que coincidiu 

com o momento no qual estive na casa da Sania, no final do meu trabalho de campo. 

Nesse período, é possível ouvir, seja de dia ou de noite, batuques em vários pontos dos 

bairros da cidade de macuti.  Uma amiga de infância de Sania, Fatinha, estava 

preparando os batuques de sua filha, Deise, que acabara de menstruar (ohimeria), e de 

sua sobrinha, Mima, que iria se casar (ossinkia).  

 Sania me chamou para participar dos batuques e fomos à casa de Fatinha no 

dia anterior para comprar as capulanas. Ao chegar lá, Sania me apresentou, “esta aqui 

é uma minha irmã, que Assane trouxe, e também é minha amiga”. O fato de estar na 

casa de Sania (ou de Lucília em Nampula) fazia com que as pessoas me dissessem “ah, 

já tens família cá”, e facilitava (até certo ponto) romper com a distância marcante de 

ser mucunha (branca) e estrangeira ali. Mesmo assim, as mulheres brincavam com 

essa situação, insinuando que eu teria muito dinheiro e que eu poderia comprar 

muitas capulanas nas mãos delas ou para elas.  

 A venda de capulanas que antecede os ritos é fundamental para sua realização, 

primeiramente, por ser uma forma de arrecadar dinheiro para cobrir os custos do 

evento. Assim, no caso destes batuques, Fatinha havia escolhido uma capulana 

específica e comprado algumas peças. Uma peça é o equivalente a seis capulanas 

inteiras, e pode ser comprada em lojas e armazéns (geralmente na cidade de 

Nampula), por um preço inferior ao de cada unidade. Nos ritos de iniciação é ideal que 

todas as mulheres, sobretudo as mais próximas, ou aquelas que têm condições de 

comprar, estejam vestidas com a mesma capulana. Com isso as “convidadas” dos 

batuques devem comprar na mão de Fatinha, e o lucro é revertido para os gastos que 

ela tem: pagamento das conselheiras e batuqueiras, gastos com comida ou bebida 
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após os ritos, construção do espaço onde será realizado, etc. Essa capulana se torna 

assim vinculada ao “batuque da Mima” ou ao “batuque da Deise” – posteriormente, 

quando usada ou guardada em uma mala pode fazer recordar este evento – e também 

vincula as mulheres que participam deste ritual.  

 Usar capulanas de mesma estampa é também comum nos dias festivos 

públicos, como o 7 de abril – Dia da Mulher Moçambicana, em que se homenageia 

Josina Machel, heroína nacional ou o 1º de Maio – Dia do Trabalho, datas festivas 

importantes desde a revolução. Nestes eventos é comum que pessoas da mesma 

instituição, ou simplesmente grupos de amigas, familiares ou vizinhas vistam capulanas 

com a mesma estampa (comprada especialmente para a ocasião). Assim a rua fica 

cheia de “grupos” marcados visualmente pelos tecidos. Neste sentido, as capulanas 

não apenas amarram ou são amarradas nas cinturas das mulheres, mas também se 

relacionam com “amarrações”, ou “vínculos” (attachements) de sentido afetivo e 

social.228 

Além de serem as roupas para os ritos, e o meio através do qual se consegue 

dinheiro para realizá-los, as capulanas também são essenciais na criação do espaço 

onde se dará o ritual. Os mucumis, que são duas ou três capulanas unidas, formando 

um tecido maior, são usadas, junto com o macuti (folha de palmeira entrelaçada) ou 

lona, para criar a nipantha – espécie de alpendre, que ocupa o quintal ou uma 

rua/viela do bairro próxima à casa. Com estacas de madeira, macuti ou lona em cima, 

e os mucumis cobrindo as laterais, cria-se um espaço secreto para a realização do 

batuque, onde só as mulheres podem adentrar. No interior da província de Nampula 

os batuques podem ser realizados ‘no mato’ em locais específicos, onde os homens 

também não podem passar, mas na Ilha de Moçambique, sobretudo na parte insular - 

de 1km2 - não há espaço para fazer algo escondido, portanto este espaço deve ser 

fabricado.  

                                                           
228

 Bruno Latour cunha o termo attachement no texto “Factures/fractures: de la notion de réseau à celle 
d’attachement” (1998) na busca por uma sociologia dos meios, das mediações, dos faitiches,  que 
prescinda das oposições clássicas entre sujeito e objeto, ou estrutura e agência.  O imperativo da 
“amarração”, dos attachements, proposto por Latour faz entender que qualquer ação é mediada e não 
existe indivíduo “livre” agindo no mundo. O interesse seria então olhar para as “coisas que 
amarram/vinculam” (choses attachantes) e pensar no que as coisas e pessoas, conjuntamente, “fazem-
fazer” (faire-faire). 
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 A nipantha também é fabricada no momento dos ritos fúnebres, quando a casa 

do falecido/falecida é transformada para criar o espaço das mulheres (dentro de casa), 

o espaço dos homens (fora de casa, sob a nipantha) e o espaço da lavagem do corpo 

(um quarto separado). A divisão destes espaços é criada por mucumis que são 

colocados entre um e outro (fazendo como uma porta entre o espaço das mulheres e 

dos homens), e mais especificamente no local da lavagem do cadáver, quando se faz 

phazira. A phazira, compartimento dentro do quarto criado com mucumis, local da 

intimidade e do segredo, também é criada para a conversa e aconselhamento entre 

mães e madrinhas e a noiva antes do casamento. As informações sobre phazira me 

foram relatadas por Mamá Mariamo, uma amiga do litoral que vive na cidade de 

Nampula; não adentrei ou vi estes recintos.  

 Há também, finalmente, o uso de capulanas ou mucumis para criar um espaço 

íntimo e secreto no momento do parto, quando este não pode ser realizado no 

hospital. Faz-se um círculo com as capulanas das mulheres presentes, chamado 

ephaluka, enquanto uma “mãe mais velha” auxilia a parturiente. É necessário ainda 

outras capulanas para cobrir e envolver o bebê recém-nascido e vestir a mulher (com a 

nakhapa – para segurar o sangue pós-parto). Em todas estas situações, seja com a 

ephaluka, a phazira ou a nipantha, cria-se, através e com as capulanas, um espaço 

diferenciado para preservar o segredo destes momentos que não podem acontecer à 

vista de todos.229  

 

Os batuques 

  

Chegando perto da casa de Fatinha já podia se ouvir o som dos tambores (os 

tambores, assim como a música, assim como todo o evento, são chamados de 

batuques). A rua de areia na qual andávamos dava para a nipantha criada em frente à 

cada de Fatinha, que ficava ao lado esquerdo da rua. A nipantha é formada como uma 

extensão da casa, do lado direito formada com mucumis e lonas, nas laterais e 

também em cima, e do lado esquerdo apenas com mucumis, sem lona em cima. A lona 

é um elemento caro e nem todas as famílias conseguem adquirir, ou adquirir tantas, 

                                                           
229 Para mais informações, ver: AIÚBA, Ali; ASSUNÇÃO, Helena. "Capulanas e macuti: camadas de 

tecidos, folhas e histórias". Cadernos de Campo: revista de Ciências Sociais, n.23, 101-124, 2017. 
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portanto é comum que se utilize ambos ou apenas mucumis para fechar a nipantha. 

Assim, do lado esquerdo havia entrada de luz, e o lado direito ficava mais escuro, 

fechado e secreto, e era nesse ambiente que a maior parte das mulheres permanecia. 

A frente também era coberta por lonas e mucumis, mas a casa de frente igualmente 

tapava a entrada de luz e protegia o local. Era por ali que se adentrava no espaço da 

nipantha.  

 

Figura 1 - vista de fora da nipantha, chegando pelo lado esquerdo. A entrada fica no corredor 
direito, a casa de Fatinha do lado esquerdo da foto. (Foto da autora) 
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Figura 2 - vista de dentro da nipantha, com os mucumis fazendo a divisão. (Foto da autora) 

  

Chegando pela lateral direita, e acessando a entrada do local, havia várias 

mulheres “a espreitar”, observando os ritos sem entrar. Talvez não fossem próximas 

ou convidadas e estivessem apenas curiosas. Não vi ninguém fazendo um controle da 

entrada ou observação de fora, apenas sabia que não poderiam entrar crianças ou 

homens ali.  

 Do lado “aberto” se encontrava uma pequena fogueira utilizada para aquecer o 

couro dos tambores de tempos em tempos. Este espaço ia progressivamente sendo 

ocupado à medida que iam chegando mais mulheres e não cabiam mais no ambiente 

“fechado”. Esteiras no chão e algumas cadeiras de plástico eram utilizadas para tomar 

assento e observar os momentos de dança, aconselhamentos, etc. O espaço interior da 

casa também acionado, com diversas entradas e saídas, sobretudo de Fatinha e das 

madrinhas, ou das próprias iniciadas, para trocar de roupa ou outras atividades – eu 

não adentrei o espaço interior da casa. Do lado “fechado” formava-se um círculo oval 

com as conselheiras, batuqueiras e halimas (líderes muçulmanas), junto com Mima e 

Deise.  
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Figura 3 - convidadas com a capulana vendida por Fatinha. (Foto da autora) 

 

Figura 4 - Mima e Deise estendendo a capulana para receber notas de dinheiro. Elas 
vestem o khimão e a capulana de kissambi e levam mussiro no rosto. O círculo que se 
forma atrás delas é composto pelas conselheiras e halimas, que vemos à frente. 
 

 Mima (à esquerda) já havia passado pelos ritos de ohimeria, mas estava ali 

acompanhando sua prima. É comum que se faça ritos de iniciação com primas, 

meninas da mesma família que têm idades semelhantes. Às vezes as famílias, por falta 
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de recursos, aguardam até que haja um número maior de meninas a serem iniciadas. 

Em comunidades menores os ritos também costumam ser coletivos – assim, no 

interior, me foi dito que faziam um primeiro aconselhamento sobre a menstruação em 

casa, com uma conselheira, e depois juntava-se os recursos para poder realizar o 

mwali da menina, normalmente junto com outras.230 No caso da família de Fatinha, 

realizaram na quinta-feira os ritos de Deise (Ohimeria), na sexta-feira os de Mima 

(Ossinkia), e no sábado houve a cerimônia e festa de casamento. 

 A repetição também é um elemento importante para os rituais, como apontado 

por Arnfred: o aprendizado do que está sendo cantado pelas conselheiras não é 

necessariamente compreendido e decorado de uma só vez.231 Durante a vida, uma 

mulher, após ter sido iniciada, tem diversas oportunidades de re-escutar aqueles 

ensinamentos, geralmente enquanto “espectadora”, mas também, como no caso de 

Mima, refazendo o ohimeria para acompanhar alguém da família. Inclusive é 

importante relembrar os conselhos e as palavras “secretas” (do universo particular 

feminino da sexualidade), que funcionam como um código para saber quem já foi 

iniciada. Ilda, filha de Mamá Mariamo, uma jovem de 20 anos, me disse que tinha 

medo de um dia lhe “avaliarem” quando estivesse assistindo um mwali, pois tinha se 

iniciado aos 12 anos e já não se lembrava bem de tudo. Se alguma mulher que está 

presente nos ritos demonstra uma não-familiaridade com os conhecimentos secretos 

ali transmitidos, ela pode ser testada, e se constatado que ela não foi ensinada e 

dançada, terá que pagar uma multa. Arnfred dá exemplos de algumas palavras 

proibidas no cotidiano e que fazem parte deste ‘conhecimento secreto e esotérico’ e 

perigoso: nakhapa (no litoral, em macua naharrá, a ncontha – absorvente de pano); 

wula (menstruação); ithuna (pequenos lábios vaginais, que são alongados desde a 

infância e puberdade).232 Eu percebi que quando perguntava sobre os usos da 

capulana para menstruação, se usasse diretamente as palavras em macua – nakhapa 

                                                           
230

 Arnfred em Moonlight and mato: initiation rituals in Ribaue (1999), acompanhando ritos de iniciação 
femininos em Ribaue, no interior de Nampula, comenta que costumava-se reunir as meninas e marcar a 
celebração para depois da colheita. ARNFRED, Signe. "Moonlight and mato: initiation rituals in Ribaue". 
In: ________.  Sexuality and Gender Politics in Mozambique. Rethinking gender in Africa. Suffolk: 
Nordiska Afrikainstitutet; Uppsala: James Currey, 2011 [1999]. 
231

 ARNFRED, 2011 [2008]. 
232

 Idem, p. 146. 
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ou ncontha – ao invés de penço (absorvente), gerava risos e/ou constrangimento que 

não aconteciam com a palavra em português.  

 

Figura 5 - Deise e Mima com a conselheira que entoava os ikanos 
 
 O momento dos batuques é, portanto, um momento de suspensão das 

interdições, no qual as mulheres podem se comportar de forma estrondosa, 

irreverente, falar tudo que é proibido, diferente do cotidiano no qual é necessário 

manter a discrição e a decência, sobretudo na companhia de homens. Minha presença 

ali também não as constrangia de fazer provocações, brincadeiras, etc. Fatinha 

autorizou o uso da câmera, apenas pediu que eu guardasse, no segundo dia, quando 

começassem a dançar o mussiro, pois é um momento de maior exposição do corpo e 

de segredo. As mulheres também pediam para que tirasse foto delas, posando, ou de 

certos momentos da cerimônia, me indicando onde eu poderia me posicionar: de certa 

forma eu estava registrando para elas um momento especial, e elas queriam ver e 

guardar essas fotos depois.233 Em relação ao fato de eu não ser iniciada, ninguém me 

falou diretamente sobre isso, mas pela forma como me contavam sobre os ritos ou 

como me deixaram entrar, a impressão que tenho é que o fato de eu ser mucunha, de 

fora, fazia com que eu não estivesse submetida às mesmas regras dali, e por ser “para 

                                                           
233

 Infelizmente, por se tratar dos últimos dias do trabalho de campo, não consegui devolver as fotos 
pessoalmente antes de ir embora, pois só há lojas de impressão de fotografias na cidade de Nampula. 
Enviei as fotos através de terceiros, no final de 2017, como prometi a Fatinha e Sania. 
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a escola”, - ou seja, outro regime de conhecimento no qual o poder e o perigo das 

palavras não funcionam da mesma forma – parecia não haver problema compartilhar 

certas informações em outros contextos “secretos”. No entanto, o fato de ser mulher 

certamente possibilitou minha presença, pois um homem, mesmo branco, não poderia 

entrar naquele local.  

  

Materialidades dos batuques 

  

Já apontamos para alguns aspectos que envolvem os ritos, e eu também 

destacaria o mussiro e os próprios batuques (pequenos tambores tocados pelas 

conselheiras/batuqueiras), como elementos importantes que poderiam ser explorados 

com mais pormenores. Aqui focarei nas capulanas e mucumis, como havia enunciado 

na introdução, mas elas também não podem ser dissociadas de “outros presentes”, 

“outros recipientes” e do dinheiro.  

 A preparação para o ritual, no dia anterior, envolve comprar as capulanas e às 

vezes mandá-las ao alfaiate para fazer um fato, ou ao menos costurar a bainha, mas 

também envolve trocar dinheiro pelo máximo de moedas possível. Sania me pediu 100 

meticais (equivalente a 10 reais) para trocar por moedas de 50 centavos, 1 metical ou 

2 meticais. Levamos uma bolsinha pesada com uma infinidade de moedas de pouco 

valor. Essas moedas são utilizadas para thuvelar - uma ação importante que ocorre ao 

longo de todo o ritual. Thuvelar é lançar uma moeda ou nota (dependendo do 

momento), como forma de reconhecer a habilidade e boa performance, seja das 

conselheiras ao recitarem e dançarem os ikanos, seja das batuqueiras, seja das noviças 

quando são submetidas a alguma prova, seja das mulheres que dançam no meio da 

roda, sobretudo no momento de “dançar o mussiro”.234 O dinheiro também é recolhido 

por Fatinha, em determinado momento do ritual, como a prática conhecida no Brasil 

como “passar o chapéu”, mas no caso com uma capulana, provocando uma por uma a 

dar mais, ou celebrando quando alguém doava mais generosamente. Ou, como na 

                                                           
234

  Neste sentido, o verbo othuvela difere do verbo ovaha, embora os dois envolvam uma ação de 
“oferecer”, “dar”, “presentear”. Ovaha é utilizado quando trata-se de algo que é dado de uma pessoa 
para outra, enquanto othuvela envolve uma situação coletiva: tanto nos batuques quanto nos xitiques 
(espécie de poupança comunitária entre mulheres), a pessoa é thuvelada. 
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imagem quatro, pelas próprias meninas, quando devem estender uma capulana entre 

as duas para que as convidadas lancem notas ali.  

 

Figura 6 - Fatinha recolhendo dinheiro em sua capulana 
 
 Há diversos momentos de “dar”, “jogar”, ou “lançar” dinheiro. Na roda de 

conselheiras e batuqueiras, cada uma tem ao seu lado uma vasilha de plástico na qual 

vai recebendo essas moedas. Ao final de cada conselho ou dança (pois cada um dos 

ikanos é cantado e dançado, ou performado como uma cena) as convidadas passam 

deixando uma moeda para cada conselheira. Eram doze conselheiras no grupo, entre 

aquelas que batucavam os tambores, aquelas que faziam coro e batucavam com 

pauzinhos (ekurakwo), e duas que ficavam em pé puxando os ikanos e interagindo 

diretamente com Deise e Mima. As conselheiras recebem vários presentes ao final dos 

ritos, sempre presentes que possam ser replicados no número de doze para satisfazer 
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a todas (também podem ser alimentos não perecíveis), e Fatinha deve dar mais: além 

de thuvelá-las durante todo o ritual, ela entrega novas vasilhas e outros itens de 

plástico e uma nova capulana com lenço para cada uma.  

 Estes presentes, sobretudo as capulanas, serão utilizados nos próximos ritos de 

iniciação aos quais as conselheiras forem chamadas. Assim, há uma constante 

renovação das roupas e instrumentos utilizados para cada mwali, fornecidos nos ritos 

antecedentes, e que as diferencia das demais mulheres ali presentes.  

 

 

Figura 7 - momento de batuques e recolha de dinheiro. Algumas conselheiras estão no 
fundo, com as capulanas e lenços azuis, batucando os tambores. As vasilhas de plástico 
em frente a elas serão utilizadas para thuvelá-las. 
 
 Outro momento importante em que as capulanas aparecem associadas a 

dinheiro é no momento da saída do ritual. Isto, no entanto, não acontece nestes rituais 

que assisti na Ilha. Eu vi pela primeira vez em uma festa de saída de mwali de alguns 

vizinhos macondes (grupo étnico-linguístico de Cabo Delgado, acima de Nampula), em 

janeiro de 2015, para a qual fui convidada a entrar. Estas festas de encerramento 

marcam a volta e a reapresentação da menina ou do menino iniciado à comunidade, 
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após ter passado vários dias, ou até um mês ‘no mato’. Nestas festas já não há 

nenhuma instrução, e apenas se bebe, come e comemora o fim do mwali. As meninas 

e meninos ficam tapados por um mucumi, e é necessário dar uma moeda para que eles 

descubram seus rostos e revelem aquela nova pessoa que ali se encontra. Arnfred 

também comenta sobre o banho ritual, o corte de cabelo e as novas roupas 

(capulanas) que as meninas recebem ao final dos ritos de iniciação em Ribaue, interior 

de Nampula.235 Na Ilha de Moçambique, as meninas são vestidas de khimão, uma 

espécie de camisa de manga comprida, de influência árabe/indiana, que se tornou 

“tradição da Ilha”, feita com kissambi, tecido de fios tingidos que forma padrões 

geométricos, um tipo mais “tradicional” de capulana.  

 No caso do litoral, os ritos de casamento também fazem acionar novas 

capulanas, pois é esperado, ou pelo menos era, que a família do noivo ofereça uma 

mala, dentro da qual não pode faltar capulana, como me explicou D. Mariamo. “Vocês 

vêm levar a nossa filha, ela vai precisar de uma capulana pra amarrar quando for 

cozinhar pro vosso filho”, ela exemplificou.  

 As capulanas estão presentes em todos os momentos do ritual, desde a 

preparação, possibilitando levantar recursos para sua realização, criando o espaço 

para que ele ocorra, e durante, vestindo as mulheres que ali se encontram, 

delimitando aquelas mais próximas da família ou com mais poder aquisitivo, as 

conselheiras, e as que estão sendo iniciadas. Também são recipientes para receber 

dinheiro durante a festa.  E, na hora de dançar o mussiro, ao se deixarem cair, revelam 

os segredos das mulheres - os movimentos que seduzem, as ithuna, as miçangas nos 

quadris - que elas cobrem no cotidiano. 

 

As capulanas e os ritos de iniciação 

  

A primeira ideia que se poderia ter da relação entre as capulanas e os ritos de 

iniciação, à qual também me defrontei quando estive em Moçambique pela primeira 

vez, é que se aprende a usar a capulana nos ritos, ou que a mulher só pode usar 

capulana após os ritos, já que existe uma íntima ligação, ao menos no norte do país, 

entre as populações macuas, entre “ser mulher”, “ser mulher macua” e “amarrar a 
                                                           
235

 ARNFRED, 2011 [2008]. 
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capulana”. Certa vez, D. Fátima, mãe de Lucília, me disse, enfatizando as diferenças 

entre Maputo e Nampula: “ih, em Nampula, sem capulana, nem é mulher, nem é 

pessoa”. Seria fácil pensar, portanto, que os ritos de iniciação femininos seriam um 

ponto de inflexão para o uso deste tecido tão importante236, pois são o local/momento 

do crescimento, aprendizagem e de tornar-se uma mulher como as outras. 

 Estes três pontos (crescimento, aprendizagem, tornar-se mulher) são 

levantados pelas interlocutoras de Audrey Richards, que trabalhou com os ritos de 

iniciação femininos na Zâmbia (antiga Rodésia do Norte) nos anos 1930, chamados 

chisungo. Uma mulher lhe diz:  

 

Ninguém iria querer se casar com uma garota que não tivesse tido 
seu chisungo dançado. Ela não saberia o que suas companheiras 
sabem. Ela não seria convidada para outras celebrações chisungo. Ela 
seria apenas um pedaço de lixo, uma erva daninha não cultivada, um 
pote não queimado. Uma tola, simplesmente não seria uma 
mulher.237  
 

 No entanto, a relação entre iniciação e capulana não é tão simples assim: as 

crianças também usam capulana, desde pequenas, sejam pedaços de capulanas velhas 

das mães, seja um lenço. Quando perguntava às minhas amigas com que idade elas 

começaram a usar, diziam que sempre amarraram capulana, que é “nossa naturalidade 

macua”. No entanto, se eu perguntasse se elas aprendem a usar a capulana nos ritos 

de iniciação, também diziam que sim, pois é ali que vão ser ensinadas sobre aspectos 

importantes das capulanas que não sabiam anteriormente: como usá-la durante a 

menstruação, ou por que devem sempre andar com uma capulana extra (mesmo que 

não seja no corpo). Como disse D. Mariamo: 

 

Uma mulher basta apanhar a primeira menstruação atingiu a 
adolescência, então ela deve adotar maneiras de ser e de estar um 
pouco diferentes do que quando era pequena. Então, é nos ritos de 
iniciação que nós (pelo menos nós naharrás, do litoral), nós 
inculcamos à mulher, a partir da primeira menstruação, que ela deve 
tomar certos cuidados. Então um desses cuidados é que ela deve 

                                                           
236

 Como é sugerido na entrevista da pesquisadora Sofia Vilarinho à mamá Rosa, como parte de sua 
pesquisa de doutorado, acerca das capulanas. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=dg_X3Zp8vF0, último acesso 27/11/2015 
237

 RICHARDS apud ARNFRED, 2011, p. 189 (Tradução da autora). 
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andar sempre com a capulana, porque a capulana guarda muito 
segredo. Uma mulher de repente pode apanhar período, (...) porque 
tem aquelas que são irregulares. Ela está na rua, no supermercado, 
na escola, no serviço, de repente pode apanhar período, e manchar 
sua roupa, então com a capulana na carteira, simplesmente tira a 
capulana, amarra, pelo menos tapa a vergonha. E também, ninguém 
sabe o momento que Deus traz a morte, você está na rua, de repente 
você pode cair e morrer. Então as pessoas que vão a te socorrer o 
que fazem é entrar na tua carteira, pegam a tua capulana, pelo 
menos te cobrem. Ou estás com um teu colega, lhe aconteceu algo, 
foi batido atropelado, um homem nunca está com capulana, então 
há uma mulher por perto, pedimos a capulana dela e tapamos o 
corpo.238 
 

 Acredito que o uso da capulana pré e pós-rito de iniciação se assemelha ao que 

Arnfred descreve sobre as “brincadeiras” e o sexo “com toda cerimônia” em 

Ribaue.239Uma de suas interlocutoras, que era professora primária, lhe explica que 

aprender sobre sexo nos rituais é como aprender a ler na escola: antes de aprender a 

ler as letras são apenas letras em uma página. Só depois de receber as instruções, é 

que você vai perceber o significado. 

 

O sexo é similar. Antes da iniciação, sexo é só brincadeira, não tem 
significado. Só depois da iniciação você percebe o significado e o 
contexto. A partir desse momento, o sexo tem que ser feito 'com 
toda cerimônia', a mulher limpando o pênis após o coito, o homem 
oferecendo presentes para a mulher, etc.240  
 

 Isso também vale para o alongamento dos pequenos lábios vaginais (ithuna), 

praticado pelas meninas desde os 8-9 anos, e que só vai se tornar compreensível 

enquanto parte de um corpo desejável e sedutor após a iniciação. Se as meninas 

aprendem a dançar desde cedo, também a dança, os movimentos de quadril, etc., 

serão ressignificados nos ritos adquirindo novos sentidos e intenções. Como aponta 

Segone Cossa (2014), que estudou os ritos femininos ajauas e nhandjas (grupos étnicos 

do norte de Moçambique), onde os movimentos de quadril recebem o nome de 

ticular:  
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 Entrevista com D. Mariamo, 05/04/2017 
239

 ARNFRED, Signe. "Female initiation and the coloniality of gender". In: ________.  Sexuality and 

Gender Politics in Mozambique. Rethinking gender in Africa. Suffolk: Nordiska Afrikainstitutet; 

Uppsala: James Currey, 2011 [2010], p.191 – 193. 
240

 Idem, p.191 (Tradução da autora). 
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As iniciandas vão ter que se aplicar ao máximo para convencer as 
matronas que têm o tempo, o movimento e a leveza certa no seu 
ticular. Caso falhem naquele momento, outras oportunidades 
surgirão durante os ritos de iniciação. As matronas têm a certeza que 
as iniciadas vão sair dos ritos dominando o ticular. O ticular não é um 
movimento que se circunscreve aos ritos de iniciação. Está presente 
nas danças femininas, nas brincadeiras que exigem que as mulheres 
Ajauas e Nhandjas mexam a cintura. Porém, como observa uma das 
minhas interlocutoras: “o ticular certo, aquele que pode se 
assemelhar ao movimento da cintura das dançarinas da dança de 
ventre, só se aprende nos ritos.241 
 

 De forma semelhante, a capulana está sempre presente no cotidiano das 

crianças, desde bebês, e as meninas podem se vestir com elas, brincarem, pintarem 

mussiro no rosto, assim como brincam de cozinhar e cuidar de casa (como as filhas das 

minhas amigas brincavam no bairro). Mas o sentido pleno do uso da capulana, os 

segredos que ela guarda, só serão compreendidos a partir da primeira menstruação e 

dos ritos de iniciação. 
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Figura 8 - Márcia (centro), filha de Sania, e duas amigas brincando com 
capulanas e mussiro 
 

 Para as mulheres com quem convivi, sejam elas “macuas” (interior) ou “macuas 

naharrá” (litoral), a capulana é um objeto extremamente importante, não apenas por 

sua funcionalidade, já que serve para tantas coisas; ou pela beleza, como é realçado no 

imaginário moçambicano sobre a mulher macua242. Trata-se também da matéria com a 

qual se protege o corpo, da decência feminina, do comportamento adequado, que não 

deixa à mostra coisas perigosas, como o sangue ou a morte. Também cobrem aquilo 

que está na esfera da sexualidade privada, do que deve ser usado apenas com o 

marido, as miçangas nos quadris ou os movimentos que seduzem. Acredito que todos 

                                                           
242

  Uma referência da literatura onde este estereótipo da “macua sedutora” é realçado é o livro de 

Paulina Chiziane. CHIZIANE, Paulina. Niketche: uma história de poligamia. São Paulo: Cia das Letras, 

2004. 
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estes elementos são bem sintetizados na frase de D. Mariamo, quando ela diz que a 

capulana "guarda muito segredo". 

 

Amarrações finais 

 

 Meu intuito neste texto foi explorar conjuntamente os ritos de iniciação 

femininos e as capulanas, para fazer emergir relações que nos permitem, ao mesmo 

tempo, (1) apreender dimensões significantes das materialidades constituintes dos 

ritos e (2) sentidos e especificidades do que as capulanas fazem-fazer junto às 

mulheres da Ilha de Moçambique, ou da província de Nampula em geral.  

 Assim, pretendi neste texto pensar essas relações para além de uma primeira 

abordagem que olharia como a capulana constrói ou fabrica “o corpo da mulher 

macua”243. Certamente estes tecidos são constitutivos tanto das imagens quanto das 

corporalidades femininas destes locais, mas acredito que não é suficiente apontar para 

esta relação, sem destrinchar quais especificidades estes corpos adquirem com o uso 

da capulana. Estas especificidades são materiais, no sentido tanto das sensações físicas 

quanto da forma que o corpo adquire com os tecidos amarrados na cintura, do que 

fica ou não visível, mas não apenas. Também dizem respeito a valores, moralidades, 

habilidades, que atrelam as capulanas, ao mesmo tempo, à decência e aos poderes da 

sexualidade, bem como à possibilidade de guardar e preservar os segredos das 

mulheres. Estes segredos – que devem permanecer na esfera do invisível e do indizível, 

portanto, em certo sentido, não podem ser materializados - são aprendidos e só se 

tornam compreensíveis nos ritos de iniciação.  

 Além disso, ao olhar para os ritos de uma forma mais material não focando 

apenas nos ikanos (ensinamentos), é possível perceber diversas dimensões das 

preparações, circulações, vínculos, que são acionados na realização dos batuques. 

Assim, pudemos constatar como as capulanas são importantes para a criação do 

espaço (nipantha) onde estes segredos serão dançados, cantados, batucados e 

aprendidos, e como isto ocorre também em outras ocasiões (ritos fúnebres, parto). 

                                                           
243 

Esta foi a pergunta inicial que havia me colocado durante o trabalho de monografia, “Amarrando 
corpos, pessoas e objetos: as capulanas no norte de Moçambique”, redigida em 2015, após o primeiro 
trabalho de campo, sob orientação do prof. Eduardo Vargas (UFMG). 
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Como as capulanas vestem de formas distintas as iniciandas, as conselheiras e as 

convidadas, e como a circulação, na forma de compra e venda das capulanas faz 

movimentar e permite uma continuidade dos batuques (arrecadando fundos, 

presenteando as conselheiras/batuqueiras, etc.).  

 Espero, portanto, que a materialidade das capulanas tenha contribuído de 

forma produtiva para as reflexões antropológicas sobre os ritos de iniciação femininos 

em Moçambique, e que, por outro lado, os segredos dos ritos permitam apreender 

alguns aspectos essenciais deste tecido, invisíveis à primeira vista.  
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A CONQUISTA DE MATAMBA:  

PODER FEMININO E LEGITIMIDADES NA ÁFRICA CENTRAL. 

Mariana Bracks Fonseca* 

 

 

O Reino de Matamba 

 

O reino de Matamba, nos séculos XVI e XVII, localizava-se entre os reinos do 

Congo e do Ndongo, à margem direita do rio Lukala e à leste do rio Kwango. Hoje 

corresponde à Baixa de Cassanje, atual distrito do Malange, em Angola.  

Matamba foi nominalmente tributária ao Congo até meados do século XVI, 

quando o rei do Congo Afonso I o incluía em suas possessões.244 As tradições orais 

falam de um rei de Matamba que se rebelou contra o Congo e ampliou seu domínio 

sobre outras terras e vassalos, a partir de sua capital em Mocaria Camatamba, por 

volta de 1560.245 Matamba foi gradativamente se libertando das obrigações ao rei do 

Congo e o poder foi centralizado em torno de um soberano independente. Nos mitos 

de origem, o rei ferreiro Samba Ngola. 

Nos mitos de origem, o rei ferreiro Samba Ngola Mussuri utilizou o 

conhecimento da metalurgia para vencer os exércitos do Congo e se impor sobre os 

vizinhos. O povo Samba consta como os pioneiros do domínio das técnicas de fundição 

do ferro, úteis para forjar armas e instrumentos agrícolas, e Matamba configura-se 

como berço desta arte.246 

Ngola assumiu a forma de objetos de ferro e difundiu-se rapidamente entre as 

linhagens Mbundo como insígnia de poder, que conferia a seu guardião a capacidade 

                                                           
*Mariana Bracks Fonseca é doutora em História Social pela USP. Projeto de pesquisa realizado com o 
apoio FAPESP . [Processo nº 2015/23825-5] 
244 Carta de D. Afonso para D. João III. 28/01/1530. Em Brásio. Monumenta Missionária 
Africana. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1952. vol.I. p.540. Carta del-Rei do Congo a Paulo 
III. 21/02/1535. BRÁSIO, Antônio. Monumenta Missionária Africana. Lisboa: Agência Geral do 

Ultramar, 1952, p.38-40. 
245

 CAVAZZI, Giovanni de Montecculo. Manuscrito Araldi: “Missione evangelica al regno di Congo”. Vol.A. 
livro I, p.5-6, livro2 p.42-43. 
246 Variações fonéticas entre o kicongo e o kimbundo transformaram a palavra “Tsamba” em 
Matamba, sendo Matamba o reino do povo Samba. Ver MILLER, Joseph. Poder político e 

parentesco: os antigos estados Mbundu em Angola. Trad. De Maria da Conceição Neto. Luanda: 

Arquivo Histórico Nacional, 1995, p.64. 
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de resolver conflitos através do acesso ao mundo espiritual e assim centralizar o poder 

no grupo familiar. A adoção do símbolo Ngola permitiu maior autonomia das linhagens 

e a reconfiguração das hierarquias políticas. 

Kiluanje Kya Samba é recordado por levar o símbolo Ngola para a região dos 

Mbundo onde atuou como principio de centralização política e de estruturação das 

linhagens e passou a representar o título do soberano no reino do Ndongo.247 

 A palavra Kiluanje significa conquistador e mostra como as instituições Samba 

penetraram na região dos Mbundo. Aorigem do princípio político ngola confirma a 

proximidade entre os reinos do Ndongo e de Matamba, também chamada de Ndongo 

Oriental248 . Durante meados do século XVI, o Reino da Matamba era governado por 

uma rainha, que recebeu missionários enviados pelo mani Congo Diogo I (1545 a 

1561), mas nada indica que tenha se convertido ao catolicismo. 249A rainha era 

reputada pelos substanciais minas de prata e outros minerais em seu território e 

construíra sua capital estrategicamente perto das minas de ferro do vale do rio 

Nzongeji.250  

Em 1590, o governador Luis Serão reuniu quinze mil homens para conter os 

exércitos de Matamba, que auxiliado pelo Congo, Ndongo e Guindas, vinham com 

cerca de um milhão de homens “com determinação de darem batalha ao governador e 

vossos vassalos”. 251Na mesma época, o exército de Matamba foi enviado para ajudar 

o vizinho Ngola na batalha do Lucala, quando juntos derrotaram a guerra preta dos 

portugueses. Percebe-se que Ndongo e Matamba eram reinos aliados, que articularam 

juntos a resistência contra a “conquista” portuguesa na região. Os portugueses 

invadiram Matamba no governo de Luis Mendes de Vasconcelos (1617-1621) sob o 

comando de seu filho e Tenente-Geral, João. Cadornega narrou a entrada no reino 

com grande destruição dos povoados e casas, inclusive a morada da rainha Mulundo 

Acambolo , que fugiu, mas mandou vários esquadrões para enfrentar os portugueses. 

                                                           
247 MILLER, 1995, p. 65. 
248 CAVAZZI, Giovanni. Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e Angola. Lisboa: Junta 

de Investigações do Ultramar, 1965, p. 253. 
249 CAMPOS, Fernando. A data da morte de D. Verónica I, Rainha do Ndongo e Matamba. África: Revista 

do Centro de Estudos Africanos. n.4. USP: São Paulo, 1981. 
250 COSTA E SILVA, Alberto da. A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Fronteira, 2002, p. 522. 
251 ABREU DE BRITO, Domingos. Sumário e Descripção do reino de Angola e do desccobrimento da ilha 

de Loanda e da grandeza das capitanias do Estado do Brasil (1592). Coimbra, 1931. 
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Estes só conseguiram sair vivos desta batalha “mui renhida e sangrenta”, em que 

passaram “grandes apertos”, graças à ação da cavalaria. 252 

A invasão de Matamba foi muito violenta, os portugueses queimaram e 

destruíram povoações e lugares sagrados, como a moradia dos antigos reis. Mataram 

poderosos e centenas de moradores foram escravizados. O Tenente-Geral João 

Mendes de Vasconcelos foi considerado um “conquistador” ambicioso e violento, que 

atacou centenas de vilarejos sem piedade, o que resultou em grande lucro para si e 

para seu pai, considerado um dos mais perniciosos governadores de Angola do século 

XVII.253 

 

Nzinga Mbandi conquista Matamba 

 

Nzinga Mbandi é a mais célebre rainha de Angola, muito questionada e 

estudada na história universal, viveu mais de 80 anos e simboliza hoje a resistência 

africana.254 No presente artigo, não pretendo pontuar os fatos vividos por ela e sim 

analisar o significado político da conquista de Matamba, já que isto lhe permitiu 

reorganizar e expandir seu poder na região.255 Esta conquista foi essencial para ela se 

confirmar como liderança supra-regional e fazer frente contra as invasões 

portuguesas. Para compreender o significado político da conquista de Matamba, é 

preciso discutir o contexto das invasões portuguesas em Angola no século XVII e 

refletir sobre a legitimidade do poder feminino na África Central. 

 Em 1617, o reino do Ndongo passou pela sucessão do Ngola, com Ngola 

Mbandi assumindo o poder central. No mesmo ano, o governador português Luiz 

Mendes de Vasconcelos, pessoalmente muito envolvido com o comércio transatlântico 

                                                           
252 CADORNEGA, Antônio de Oliveira. História geral das guerras angolanas.( 1681). 3 vols. Ed. Anot. 

Cônego José Mathias Delgado (vols.1 e 2) e Manuel Alves da Cunha (vol.3). Lisboa, 1972, p.235. 
253 HEINTZE, Beatrix. Angola nos séculos XVI e XVII. Estudos sobre Fontes, Métodos e História, Luanda: 

Kilombelombe, 2007, p.283. 
254 MATA, Inocência (org.). A rainha Nzinga Mbandi: história, memória e mito. Lisboa: Edições Colibri, 

2012; Ministério da Cultura de Angola e UNESCO. Njinga a Mbande e Aimé Cesaire: Independência e 
universalidade. Catálogo do seminário e da exposição comemorativa dos 350 anos do aniversário de 
morte da soberana. Luanda, 13 e 14 de dezembro de 2013. 
255

 Uma análise pormenorizada da vida militar e política de Nzinga Mbandi foi publicado em FONSECA, 
Mariana Bracks. Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola. Século XVII. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2015.  
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de escravos, promoveu duras guerras àquele reino com o objetivo de minar sua 

independência.256  

Foram mais de cinco anos guerras, em que o Ndongo teve sua capital Cabaça 

incendiada, súditos aprisionados, territórios invadidos; enfraquecido, Ngola Mbandi se 

exilou na ilha de Kindonga, no rio Kwanza. O sucessor de Vasconcelos, João Correia de 

Souza, buscou resolver a situação e em 1622, Nzinga Mbandi, irmã do Ngola, foi a 

Luanda assinar o acordo de paz. A embaixadora impressionou a todos com sua postura 

resoluta, não permitindo a subjugação do Ndongo, e foi batizada com o nome de Anna 

de Souza. O acordo jamais foi cumprido pelos portugueses e Ngola Mbandi morreu 

dois anos depois, desgosto na ilha.  

Nzinga Mbandi matou seu sobrinho herdeiro do trono e se apoderou das 

insígnias de poder do Ndongo. Em 1626, o governador Fernão de Souza (1624-1631) 

armou um golpe de Estado e declarou que Nzinga não era mais a soberana do Ndongo. 

Ela não aceitou perder o poder e aliou-se a bandos de guerreiros jagas, o que lhe 

trouxe ganho militar e lhe permitiu desafiar os portugueses nas décadas de 1620 e 

1630. Após a fabulosa fuga pela Quina Quineni em 1629 (quando desceu um 

desfiladeiro amarrada em cipós), considerada como sua segunda expulsão do Ndongo, 

Nzinga se uniu ao poderoso jaga Cassanje, e juntos marcharam às terras dos Anzicos 

(Tio)257.  

Não se sabe exatamente a data da conquista de Matamba por Nzinga Mbandi. 

Parreira deduziu que teria ocorrido em fins de 1626 ou em princípio de 1627.258 De 

acordo com as cartas de Fernão de Sousa, a conquista de Matamba por Nzinga Mbandi 

teria ocorrido no início da década de 1630, o que coincide com a narrativa 

cronologicamente incerta de Cavazzi., que narrou o episódio:  

 

Penetrou ela até Macaria-ca-Matamba, onde morava Muhongo-
Matamba, que depois da morte de Matamba-Cambolo, seu pai, fora 
eleita rainha. A cidade foi tomada e a infeliz senhora, com a sua única 
filha, caiu nas mãos de Jinga, que, mediante ferros em brasa, marcou 
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 HEINTZE, 2007, p. 283. 
257 “O Extenso relatório do governador a seus filhos”. in: HEINTZE, Beatrix. Fontes para a história 

de Angola. Vol.I. Memórias, relações e outros manuscritos da Colectânea Documental de Fernão de 
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vergonhosamente a ambas como escravas. Porém, pouco tempo 
depois, como que arrependida deste bárbaro tratamento, 
compensou a afronta, destinando a mãe ao governo duma parte do 
reino, com o título de sua irmã.259 
 

A crueldade apontada pelo padre italiano deve ser relativizada, pois faz parte 

de seu discurso etnocêntrico apresentar as atitudes de Nzinga- enquanto esteve unida 

aos jagas- como bárbaras e selvagens.  

Penso que a antiga rainha de Matamba enxergou em Nzinga a possibilidade de 

manter seu reino independente e expulsar os portugueses, que o tinham dominado de 

forma cruel e violenta nas décadas anteriores. No contexto das invasões lusitanas, 

Nzinga aparecia como a melhor alternativa para proteger a população e salvaguardar o 

reino, pois vinha acompanhado de bem treinados guerreiros jagas. Mulundo Acambolo 

e sua família permaneceram com poder local, enquanto Nzinga assumiu o poder 

central do reino, fato que é confirmado pela presença da filha de Mulundo no 

momento da posse de D. Bárbara, irmã de Nzinga que assumiu o trono após sua morte 

em 1663. A antiga herdeira do trono de Matamba consentiu a entronização da nova 

rainha, mostrando que aquela linhagem real concordava com o governo iniciado por 

Nzinga. 

Quando se apoderou de Matamba, Nzinga gozava do título Tembanza- principal 

sacerdotisa dos jagas- e cumpria com rigor as leis ijila (ou yjila,plural de kijila, kizila), 

que estabeleciam rígida disciplina militar, a antropofagia ritual e proibiam os 

nascimentos no interior dos kilombos (acampamentos nômades em que viviam). As 

ijila parecem ter sido cumpridas e bem observadas por Nzinga até sua “reconversão” 

ao cristianismo em 1656.260 Mas em que medida as instituições políticas existentes em 

Matamba se acomodaram à organização dos quilombos Jagas?  

Nesse período, Nzinga e os Jagas que lhe acompanhavam se fixaram na região 

de Matamba, mas não pararam de guerrear pelos arredores, atacando os pumbeiros e 

feiras e invadindo os sobados aliados aos portugueses como forma de pressão política. 
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 CAVAZZI, 1965, p. 262. 
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 “Carta da rainha Jinga ao governador Luiz Martins de Sousa Chichorro. 13 de Dezembro de 1655”. In: 
CAVAZZI, 1965, p.330-332. Nesta carta Nzinga promete que assim que sua irmã Mocambo for restituída, 
tratará “logo de deixar parir e criar as mulheres seus filhos, cousa que até agora não consenti por ser 
estilo de quilombo...”. 
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O maior alvo dos ataques foi Ngola Are, a quem Nzinga queria enfraquecer e recuperar 

a coroa do Ndongo.  

Fernão de Sousa registrou os ataques sistemáticos de Nzinga aos sobados 

aliados aos portugueses, a fim de impedir a cobranças de baculamentos (tributos), o 

que fragilizava a administração colonial e forçava a reconfiguração das alianças 

políticas. 261  

No contexto de guerra generalizada, era grande a movimentação de pessoas 

que buscavam escapar da escravização ou da morte. Matamba se tornou um 

importante polo de atração populacional, assim como os territórios de Cassanje, 

Ndembos, Ndala Quisua e Quissama. O governo em Angola preocupava-se com a 

enorme quantidade de gente que fugia do Ndongo por não acreditar na legitimidade 

de Ngola Are, indo buscar proteção da rainha em Matamba, dentre os quais diversos 

sobas outrora aliados dos portugueses. Fernão de Sousa temia que a região do Ndongo 

ficasse em breve despovoada e Ngola Are, sem súditos.262 

 Nzinga passou a receber em Matamba pessoas de diferentes origens étnicas. 

Provavelmente, todos os asilados eram treinados para se tornarem bravos guerreiros e 

passaram pelos rituais de iniciação dos Jagas, assumindo esta nova identidade ligada à 

guerra e ao nomadismo. Nota-se que não eram apenas escravos que fugiam em busca 

de liberdade e de proteção, mas também homens livres e membros da elite do 

poder.263 

Heintze analisou as consequências das fugas de escravos em Angola no século 

XVII, considerado “um século de fugitivos”. Para ela, todas as esferas da vida foram 

afetadas por essas movimentações populacionais que trouxeram conseqüências 

militares, econômicas, políticas, socioculturais e demográficas. “Desencadeavam-se 

processos recíprocos que contribuíram para romper normas rígidas, gerar novos 

valores e fomentar o surgimento de novas elites.”264 Além do primeiro grande fluxo 

migratório que Nzinga recebeu na década de 1620, quando estava fortificada na ilha 

de Kindonga, na década de 1630 tornou-se mais uma vez polo receptor de população 

em Matamba, o que contribuiu  para a heterogeneidade étnica de seus seguidores.  
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A ocupação do reino de Matamba contou com a ajuda militar do Jaga Cassanje, 

mas após a tomada do território ele se tornou mais uma vez seu inimigo e ocupou a 

região vizinha que ficou conhecida como “Baixa de Cassanje”. Ali formou um novo 

estado que, até o século XIX, foi um dos maiores mercados de escravos da África 

Central. Cassanje reivindicava parte do reino de Matamba e por isso o atacava 

constantemente. Nas embaixadas enviadas pelos governadores portugueses, Cassanje 

prometia sua lealdade à Coroa se o ajudassem a retirar Nzinga de Matamba.265  

Ao consolidar seu poder em Matamba, Nzinga passou a guerrear os sobas 

Ndembos, potentados independentes que estavam ao norte, próximo às fronteiras sul 

do Congo.  Com isso, Nzinga desejava forçar a livre passagem pelo rio Ndande e assim 

criar rotas alternativas àquelas utilizadas pelos portugueses, que se tornaram 

inseguras pelos constantes ataques. As rotas mais atingidas eram as que passavam 

pelos territórios de Ngola Are.  

Segundo Costa e Silva, em pouco tempo Nzinga transformou Matamba em um 

estado poderoso, graças às mudanças que impôs na rota do tráfico de escravos. As 

tropas da rainha passaram a aterrorizar as caravanas dos pumbeiros que percorriam 

esse trajeto, que eram constantemente assaltadas e tinham os escravos capturados. 

Mas o que Nzinga fazia com esses escravos? Na análise de Costa e Silva, ela se tornou a 

mais importante vendedora de escravos da região e também a maior detentora de 

escravaria, já que os melhores homens não eram vendidos, mas sim usados para 

reforçar seus exércitos.  Nzinga transformou Matamba em “um estado militarmente 

forte, agressivo e quase fora do alcance dos exércitos lusitanos, e continuaria por 

muitos a ser considerada como o verdadeiro Ngola, o verdadeiro rei do Dongo.” 266 

Nzinga contribuiu para o tráfico negreiro? Em um contexto em que a moeda 

corrente era os escravos, é difícil supor que alguém que almejasse o poder poderia ser 

contrário a escravidão, ideia um tanto anacrônica para o século XVII. Esta construção 

parece ideológica, querendo isentar Nzinga do comércio de escravos para reforçar seu 

caráter de heroína. Nzinga participou sim do tráfico negreiro, trocando pessoas por, 

principalmente, armas de fogo e munições, sobretudo no período das invasões 
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holandesas. Mas quem era vendido por Nzinga? Certamente não eram seus súditos, 

provavelmente prisioneiros de guerra, seus inimigos políticos. 

 

Poder feminino na África Central 

 

Na análise de Miller, Nzinga teria conquistado Matamba porque naquele reino 

tradicionalmente as mulheres governavam sem nenhuma interdição. Nzinga teria ido 

atrás desse precedente externo para se legitimar no poder já que, em sua visão, não 

era legítima ao trono do Ndongo.267  

Parreira não concorda com a tese da ilegitimidade defendida por Miller e 

também com a argumentação de que o sexo tenha sido o fator determinante para a 

conquista de Matamba. Para ele, essa conquista não foi uma escolha deliberada de 

Nzinga, ao contrário, a ocupação de Matamba foi porventura a única e derradeira 

alternativa que lhe restou.268 

Em nossa opinião, Nzinga foi estrategicamente à Matamba, pois já conhecia a 

história daquele reino e sabia que sua governante lhe apoiaria. Defendemos que 

Muhongo a Cambolo concedeu o trono a Nzinga por considerá-la mais apta para lutar 

contra os portugueses e garantir assim a soberania de Matamba. Nzinga apareceu 

como alternativa à colonização lusitana: era guerreira, valente, seguida por milhares 

de Jagas bem treinados e poderia restituir a “paz” ou, pelo menos, expulsar os 

portugueses da região.  

Retomamos a proximidade histórica entre Matamba e Ndongo para questionar: 

por que o poder feminino seria instituído no primeiro e não tolerado no segundo? 

A genealogia do título Ngola apresentada por Cavazzi conta que o primeiro 

Ngola, o rei ferreiro, Ngola Mussuri, foi sucedido por duas de suas filhas Tunda e 

Zunda-dia-Ngola. Portanto, já na primeira sucessão as mulheres aparecem como aptas 

ao cargo. Questionamos por que o nome dessas duas filhas do primeiro Ngola sumiram 

das genealogias subsequentes, que consolidaram o poder exclusivamente masculino.   
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Não nos parece que a interdição de mulheres governarem existia de forma tão 

evidente no Ndongo de modo a deslegitimar Nzinga, como afirmou Miller. 

Acreditamos que essa proibição foi criada pelas linhagens rivais e sustentada pelos 

portugueses, que, com sua visão de mundo essencialmente machista, queriam 

reproduzir o rebaixado lugar social das mulheres no universo africano. Fernão de 

Sousa afirmou que as mulheres não poderiam assumir o reino do Ndongo,269 mas até 

que ponto isso representa uma realidade ancorada nas tradições daquele reino, ou foi 

um fator apresentado pelo governador e pelas linhagens que disputavam o poder para 

se contraporem à legitimidade de Nzinga?   

Tampouco concordamos que Nzinga tenha se “tornado homem” para atender o 

requerimento ideológico que restringia a participação feminina no poder, como propôs 

Thornton. 270 Provavelmente, por todo o tempo em que esteve sob o comando dos 

Jagas, Nzinga apresentou um comportamento visto como masculino, no sentido 

guerreiro, transpondo o papel que as mulheres tradicionalmente tinham no interior do 

kilombo: dedicavam-se ao auxílio das tropas.  

As mulheres Jagas sempre acompanhavam os deslocamentos dos kilombos, 

mas permaneciam no acampamento preparando os alimentos, ou outra tarefa 

logística, enquanto os homens batalhavam. Nzinga comandou seu exército 

pessoalmente e era uma excelente lutadora, tinha força física, agilidade e sabia 

manusear bem as armas.271 Mas talvez essa visão seja apenas um ponto de vista dos 

europeus, seus opositores, que entendiam essas atividades como parte do universo 

masculino. Homens e mulheres ocupavam lugares sociais distintos na Europa e na 

África. Entendemos que a dita “mudança de gênero” de Nzinga acompanhava as 

interpretações europeias desses papéis sociais, o que não era necessariamente 

repetido em Angola. Talvez para os Mbundu, e principalmente para os Jagas, não fosse 
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algo tão extraordinário uma mulher no campo de batalha ou ocupando posições de 

comando. Nas tradições Jagas, a rainha Temba Ndumba também era uma guerreira 

destemida e Nzinga, simbolicamente, ocupava essa posição.  

Castilhon, em seu romance, refere-se diversas vezes que Nzinga preferia ser 

chamada de rei e não de rainha.272 Pensamos no significado que as palavras “rei” e 

“rainha” tinham no contexto Mbundu do século XVII. Como seus súditos se referiam a 

Nzinga? Como Ngola? Como Cambolo? Certamente não usavam os vocábulos em 

português e as representações de gênero e poder tinham diferentes acepções. 

Thornton buscou os precedentes constitucionais existentes para a legitimação 

do poder e concluiu que eram historicamente construídos e manipulados em função 

dos interesses dominantes.273 Este autor entende que Nzinga passou por um processo 

de “masculinização” para encontrar legitimidade entre os seus súditos, ou seja, foi 

obrigada a adotar comportamentos entendidos como tipicamente masculinos para 

que fosse aceita como soberana.  

Um episódio em especial fomentou a imaginação dos cronistas europeus e 

rendeu muita discussão acerca das relações de gênero na África Central. Em março de 

1646, o kilombo de Nzinga em Sengas de Cavanga foi derrotado pelas forças 

portuguesas unidas às tropas de Ngola Are. 

O pelotão pró-português, depois atravessar o rio Ndande com grande 

dificuldade, pôde avistar Nzinga em um outeiro de baixo de um grande chapéu de sol 

de onde assistia a tudo, dando ordens e incitando os seus a derrotarem os lusos. Seus 

exércitos usavam armas que haviam sido capturadas dos portugueses, o que forçou a 

rendição de muitos. O capitão-geral Nzinga-a-Mona chegou com muito poder de fogo 

e pôs para correr toda a guerra preta, Jagas e cangoandas, deixando Ngola Are 

guerrear só, acompanhando apenas pelos kilambas Mulundo e Bango-Bango. 

Mulundo, especialmente, o defendeu de tal forma que aquele rei do Ndongo 

prometeu dar-lhe uma filha em casamento.  
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Os sobas que acompanhavam as tropas lusas ficaram neutros, “como quem não 

queria criminar contra aquela sua rainha”.274 A grande quantidade de gente que fugia 

da batalha fez com que as pontes do rio Ndande caíssem, muitos morrendo afogados e 

outros presos nos paus das pontes. Nzinga-a-Mona aproveitou-se para passar “pelas 

costas” do inimigo, matando muitos soldados, aprisionando a quicumba (bagagem) e 

libertando os que haviam sido capturados. 

Nzinga, “tão ardilosa e astuta”, não quis se retirar pelas pontes para que não 

fosse seguida. Havia ordenado aos seus guerreiros, caso sofressem derrota, que cada 

um seguisse um caminho diferente para que não deixassem trilha. A rainha fugiu pelo 

mesmo caminho que os portugueses, protegida por seu embululu _ que são os rapazes 

mais novos, recém capturados e treinados como guerreiros nos kilombos_ mas passou 

tão velozmente  

[...] que lhe não poderia dar alcance a mais ligeira tropa de cavalos, 
porque eles haviam de cansar e os seus não, que a adoravam como a 
seu Ídolo, e era já costumada a dar boas carreiras, porque não 
tratava mais do que pôr sua pessoa em salvo, mas que perdesse 
quase tudo o que possuía, só por se não ver em nossas mãos 
prisioneira.275 
 

 A batalha durou de 9 às 14 horas, sob um sol torrencial. Vendo que Nzinga 

fugira, os portugueses decidiram invadir sua banza (moradia), que foi saqueada. Ngola 

Are se sentiu no direito de ficar com as coisas de Ngola Canini, seu parente, que 

consistia no guarda-roupa da rainha onde havia ricas peças de seda e pratas. 

Encontraram o soba Ndembo Caculo Ca Caenda, outrora aliado dos portugueses e 

agora de Nzinga, que foi muito humilhado até terem o deixado nu. Encontraram 

também uma mulher holandesa desesperada, pois o marido e o filho haviam fugido 

com Nzinga.  

No kilombo da rainha havia muita ostentação de seu poder e prestígio, com 

uma casa ricamente ornada com pedras preciosas, veludos e sedas, destinada a 

receber embaixadas, dentre as quais a do rei do Congo que lhe parabenizava pelas 

vitórias alcançadas contra os portugueses. 

Uma cena chama atenção: encontraram no kilombo o criado do capitão-mor 

Beiçorra, que havia sido aprisionado na batalha dos Empures, vestido como mulher: 
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“como era desbarbado o mandava vestir em trajos e vestidos de Mulher à Portugueza 

(...) e dizia aos embaixadores era a mulher daquele capitão mor.”  

Este criado sofria humilhações públicas e era tratado como mulher e referiam-

se a ele no feminino. No desbarato do kilombo, encontraram também um “harém” de 

homens mantidos por Nzinga: 

 

Tinha esta Rainha uma grande casa que lhe servia de Serralho, sem 
ser o do Gram Turco, porque esta era de homens, e esse outro de 
Mulheres, no qual tinha suas Concubinos e Mulheres, que assim 
chamava aqueles tristes homens, transformados em mulheres, até 
em o seu vestir; era composto de muitos e bizarros mocetoens com 
os nomes de Emvala Hinene, e Samba Amzila*; e não saiam dali, se 
não com grande prevenção; e era pena de morte inviolável aquele 
que se achasse compreendido em adultério, como se eles fossem 
fêmeas,e ela Varão; e nenhum dos seus lhe chamava Rainha, se não 
Rey: usava deles para suas torpezas e desonestidades, dando sinal 
aquele que melhor lhe parecia [...]276 

 

Entre estes “concubinos” da rainha estava Ndala Quisua, que era chamado de 

sua segunda mulher (Samba Nzila) e o qual ela mais desejava. Este soba havia sido 

senhor de largo reino na região dos Mbondo que fora muito atacado por Nzinga nas 

décadas de 1620-30, pois ali funcionava uma das mais importantes feiras de escravos 

da época. Não está documentada a conquista de Ndala Quisua por Nzinga, mas 

Cadornega registrou que os dois viveram um romance e teria sido ciúme de Nzinga que 

o colocara naquela humilhante situação, “transformado de homem em mulher”.277 

O testemunho de Cardonega é importante fonte de como a imagem de Nzinga 

era construída no interior do exército português, pois nesta época já havia chegado a 

Angola e pertencia as tropas que desbarataram o kilombo. Acreditamos que este 

tratamento era dispensado aos prisioneiros de guerra, principalmente aos 

portugueses, talvez como uma forma de humilhação pública que tinham que passar 

perante o kilombo que os aprisionou. 

A existência de “concubinos” travestidos aparece em outros escritores como 

Cavazzi, Dapper e Ludolf 278 que foram fontes para a imaginação de Castilhon. Em seu 
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romance “Zingha, Reine d’Angola” (1ªed, 1770), Castilhon enfatizou o comportamento 

sexual bizarro da rainha de Angola, ávida por sexo que travestia seus amantes, 

comportava-se como homem e exigia ser chamada de rei. Marquês de Sade, no final 

do século XVIII, também rendeu homenagens à Nzinga em “La philosophie dans le 

boudoir”(1795), onde a rainha foi representada como exemplo de revanche feminina 

sobre a dominação masculina. Para Sade, Nzinga detinha a “crueldade erótica”, 

somente conhecida por seres extremamente delicados e figurava entre as mulheres 

tiranas e libidinosas.  Talvez a descoberta desses “prisioneiros” na rota de Sengas de 

Cavanga que tenha influenciado a perspectiva dos iluministas, de oposição entre 

“civilizado” x “pirmitivo”, reforçarando as características “bárbaras” de Nzinga. E talvez 

foram estas características que mais se propagaram no ocidente e repercutiram ao 

longo do tempo, alimentando o imaginário de rainha cruel e sedutora. Vale a pena 

lembrar que o Ngola sempre apareceu nas fontes com dezenas de esposas, chamadas 

concubinas. Se Nzinga se considerava legítima Ngola e gozava deste prestígio entre 

seus súditos, não poderia ela também dispor de vários “concubinos”? 

Para Thornton, Nzinga passou a agir como homem para atender o 

requerimento ideológico que restringia a participação feminina no poder e, para tal, 

obrigava seus “maridos” a se travestirem e se tornarem seus “concubinos”.279 Nessa 

análise, ela teria  reforçado sua masculinidade ao se engajar em atividades viris, em 

que ela se destacava pela grande habilidade de manejar armas e comandar 

pessoalmente as tropas. Como já dissemos, acreditamos que esta “masculinização” de 

Nzinga foi exagerada pelas fontes e refletem mais o olhar eurocêntrico do que a 

realidade da corte da rainha. 

Outra consequência do desbarato de seu kilombo em Sengas de Cavanga, uma 

das mais terríveis para Nzinga, foi a prisão de sua irmã Mocambo, chamada pelos 

portugueses de D. Bárbara: 

 

O nosso Quilamba Mulundo aprisionou naquele quilombo a irmã da 
rainha Dona Bárbara, chamada Mocambo pelo nome da terra, a qual 
achou assentada em casa com algumas quarenta damas, a que 
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chamam na sua língua Mocamas, de seu serviço, sem fazer nenhum 

movimento de si, nem em fugir nem alterar-se, e descompor...280 
 

Esta foi a segunda prisão de D. Bárbara. A primeira fora em maio de 1629, 

quando Nzinga fugiu pela Quina Quinene dos Ganguelas e a largou junto com sua 

outra irmã, Kifungi (chamada D. Grácia ou Engrácia). Mocambo foi resgatada em 1632 

ou 1633, provavelmente por D. Manuel Pereira Coutinho281, ao passo que Kifungi 

continuou prisioneira em Massangano.  

 No kilombo, encontraram também um altar onde o Padre Jerônimo de Siqueira 

rezava missa, e em baixo dele, cartas da irmã Kifungi que a alertava e avisava de tudo o 

que estava sendo tramado pelos portugueses. A irmã atuava como espiã em 

Massangano e por isso Nzinga jamais pedira seu resgate. Após ler estas cartas, passou-

se ordem ao capitão da fortaleza e Kifungi foi afogada nas águas do Kwanza.282 No 

mesmo altar, havia cartas do mani Congo, dando-lhe os parabéns pelas vitórias 

alcançadas “contra os inimigos comuns”.283 

 Os aprisionados nos Empures haviam sido mandados para o soba Quitexi Can 

Dambi para que os guardassem em seus matos. Este soba os devolveu aos portugueses 

e alegou que Nzinga lhe pressionara para escondê-los com a ajuda de cem flamengos. 

Por meio desses prisioneiros ficaram sabendo do cruel tratamento dado por Nzinga, 

especialmente aos soldados pardos, que eram chamados “peças filhos de suas 

escravas”. Ao padre Jerônimo dava bom tratamento e era chamado “Ganga Angola”, 

assim como aos dois brancos prisioneiros, que se diziam senhores.  

Nessa ocasião, foram degolados publicamente doze sobas, a maioria Ndembos, 

entre eles Cacula Ca Caenda. Resgatou-se também Kwanza, a principal mulher do Jaga 

Cabucu, com que ficaram muito felizes os Jagas por ser ela descendente de seus 

primeiros.  

 Devastado o kilombo de Nzinga, os portugueses, sem saber seu paradeiro, 

continuaram a pressão sobre os sobas para reprimir o apoio aos inimigos. Mandaram 
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uma embaixada a Cassanje (chamado Dom Pascoal Rodriguez Machado Casangi Ca 

Quingure), para que fosse com seu poder de guerra como aliado do rei de Portugal, 

que lhe oferecia o título de Ngola Mbole, equivalente a capitão-geral. Cassanje 

mandou sua guerra em demanda de Nzinga pela Quituxila, terras de senhorio da 

rainha, mas essa empresa resultou mais em seu benefício do que em proveito dos 

portugueses. 

Até 1648, Nzinga foi fortalecida pela aliança com os holandeses, que lhes 

fornecia armas de fogo em troca de escravos. Este foi um período de sua ascensão 

politica e econômica, sendo projetada como líder supra regional, em que construiu 

alianças com importantes sobas e com o rei do Congo para minar a presença 

portuguesa na região. Nzinga e seus aliados atacavam sistematicamente as feiras, 

assaltava as caravanas que transportavam os escravos ao litoral e impedia que os 

sobas pagassem tributos aos portugueses, desarticulando assim as malhas do 

comércio negreiro na região.  

A partir de Matamba, Nzinga conseguiu formar um estado forte e construiu 

uma ampla base de apoiadores leais, tornando-se ela mesma um precedente histórico, 

contribuindo assim para a legitimação do poder feminino na África Central.  

Após sua morte, em 1663, a combinação dos reinos do Ndongo e Matamba 

recebeu o nome de Jinga. Foram várias as rainhas Jingas que governaram a região. No 

período de 104 anos que se seguiu à morte de Nzinga, rainhas governaram por pelo 

menos 80 anos.284 Foram elas: sua irmã, D. Bárbara, que governou entre 1663 e 1666, 

rainha Verônica I (1681-1721), Ana II (1741-1756),Verônica II (1756-1758) Ana III 

(1758-?). 
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MATRIARCADO E ÁFRICA:  

DISCURSOS NA HISTÓRIA ACERCA DE PODER POLÍTICO E GÊNERO 

 

Camille Johann Scholl* 

 

 

“Mama África”, o continente africano personificado na figura de uma mãe: o 

matriarcado como substrato social dos povos que habitam o continente africano. Este 

é um discurso corrente quando se fala de África enquanto produto de um 

desenvolvimento histórico comum que foi rompido pelo colonialismo, pela escravidão 

e a diáspora. Mulheres de África inscritas como grandes mães, matriarcas, matronas 

ou rainhas negras: como pensar estas imagens na história?  

Qual a gênese do discurso que atrela o matriarcado e o campo da história de 

África? O que é o matriarcado, há uma definição única? Como pensar o matriarcado na 

história? Este trabalho pretende debater estas questões tão perenes quando se pensa 

África, gênero e poder político na historiografia construída sobre África.  

Para refletir sobre estas questões este trabalho parte de uma perspectiva que 

dialoga com Valentim Y. Mudimbe, sobretudo nas obras “A ideia de África” e a 

“Invenção de África", quando este discorre sobre a “África” enquanto um conjunto de 

discursos que se transformam na história, fugindo de lugares comuns que pensam o 

continente africano como um todo uno e homogêneo.  

Portanto, assume-se aqui a postura de que o conceito de matriarcado também 

pode ser visto como um conjunto de discursos inscritos na história e que possuem uma 

arqueologia discursiva, proposta de análise inspirada nas experiências de pesquisa de 

Michel Foucault com os discursos. Estas perspectivas contribuem para um olhar que 

desfragmenta as fontes, ou seja, observa os discursos em uma trama histórica 

complexa que desnaturaliza os “regimes de verdade”285. 

Esta perspectiva ajuda-nos a debater a questão do matriarcado, pensando a 

gênese do conceito e suas mutações. Há dois pontos fundamentais neste trabalho que, 
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por uma via, busca perceber que a definição do conceito de matriarcado não é unívoca 

ao longo da história e, por outra via, visa entender este conceito em seus usos em uma 

perspectiva temporal.  De forma transversal, perpassa este trabalho o exame a 

respeito da historiografia sobre África, ou seja, de que maneira o continente africano 

foi inscrito nos textos históricos e como o matriarcado ali se insere.  

Para pensar a historiografia, é interessante ter em vista o que o guineense 

Carlos Lopes (1995) apresenta sobre a produção do conhecimento sobre história da 

África. O autor assinala três correntes de uma historiografia africana: estas 

representam visões distintas sobre a África em diferentes períodos e distintos locais de 

fala. A primeira perspectiva é denominada de “Inferioridade Africana”, a segunda 

“Superioridade Africana” e a terceira ele denomina de “historiografia africana 

contemporânea” ou “emoções controladas”. 

A linha denominada por Lopes como “Inferioridade Africana”, se constitui 

atrelada ao contexto do colonialismo. Esta corrente historiográfica é majoritariamente 

construída pelos europeus em contexto colonial que ao olhar para as colônias 

africanas buscam explicar, por meio de uma retórica de cunho científico, o que 

conseguem apreender dos diferentes grupos africanos, interessando-se pelo exótico e 

passível de exploração. Tal discurso construiu imagens negativas dos povos do 

continente africano, utilizando argumentos de que os grupos habitantes de África 

eram menos evoluídos ou desenvolvidos que os europeus. Lopes apresenta que essas 

visões surgem em meados do século XIX, quando Hegel afirma categoricamente que a 

África não tem história. 

A segunda perspectiva da historiografia sobre África, construída em confronto 

direto à primeira, é a da “Superioridade Africana” ou “Afrocentrismo”. Tal corrente 

historiográfica nasce vinculada ao contexto de descolonizações e independências dos 

países africanos e possui um discurso que se coloca em contraposição diametral à 

corrente da inferioridade africana, pois faz uma inversão do discurso da outra: na 

medida em que a primeira inferioriza os africanos em detrimento dos europeus, a 

segunda busca argumentar uma superioridade africana, positivando a identidades 

autóctones de África. 

Por fim, a terceira e mais recente corrente da historiografia africana é 

denominada por Lopes de “Historiografia Africana Contemporânea” ou simplesmente 
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pela expressão “Emoções controladas”286. Esta perspectiva sobre história africana 

apresenta o estudo da complexidade das historicidades africanas buscando 

desvincular-se do que Lopes chama de “historiografias ideologizadas” representadas 

pelas duas outras correntes. 

Estas três visões da historiografia sobre África ajudam a demarcar as diferentes 

formas com que o conceito de matriarcado foi inscrito na história, pensando maneiras 

as quais o conceito foi apropriado e, sobretudo, dão o suporte para demarcar de que 

maneira as mulheres foram registradas na história de África, sendo possível 

problematizar o discurso que atrela poder político à questões de gênero, quando se 

fala de sociedades africanas. 

 

Emergência do conceito de matriarcado: aspectos fundacionais 

  

O conceito de matriarcado emerge em meados do século XIX. O primeiro autor 

a lançar uma obra fundamentando este conceito foi o suíço Johann Jakob Bachofen 

(1815-1887), professor de direito romano na Universidade de Basiléia.  Em 1861 lança 

a obra “O Matriarcado: uma investigação sobre a ginecocracia no mundo antigo 

segundo sua natureza religiosa e jurídica”. A obra de Bachofen ficou em descrédito até 

ser lida e retomada por Friedrich Engels para pensar a origem da família, da 

propriedade privada e do estado, realizando um diálogo com outra obra indispensável 

naquele contexto que é “A sociedade primitiva” de Lewis H. Morgan. 

Estes três autores e suas respectivas obras arquitetam um discurso por meio do 

qual podemos pensar uma trama conceitual que definiu o que se entendia pelo 

conceito de matriarcado e forjou uma teoria que serviu como “chave explicativa” para 

trabalhos etnológicos que partilhavam de leituras evolucionistas a respeito da 

sociedade.  

Na obra de Bachofen, o conceito de matriarcado vem para explicar um 

fenômeno que, havendo sido observado por alguns, não há sido investigado em sua 
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totalidade. “Matriarcado” determinaria um período “cultural” da história em que “se 

desenvolveu o direito materno”287 (ou ginecocracia). 

A partir de um detalhado estudo do direito grego e romano, Bachofen explica o 

matriarcado por meio da matrilinearidade, isto é, a definição da filiação por via da 

mãe. Este elemento é visto entre os lícios: “colocavam o nome não como os gregos, a 

partir do pai, mas exclusivamente a partir da mãe: colocavam em relevo nos dados 

genealógicos somente a linha materna e julgavam a categoria dos filhos somente pela 

mãe” 288.  

Desenrola daí o “direito de sucessão exclusivo das filhas” e o dever das filhas de 

cuidar e alimentar os seus pais anciãos. O autor diz que este direito era costume 

também entre os Egípcios. Partindo destes aspectos e aproximações entre diferentes 

povos – gregos, romanos, lícios, egípcios -, Bachofen conclui que “o matriarcado não 

pertence a nenhum povo determinado, mas é um estágio cultural”289.  

Ao longo do trabalho, argumenta a partir da observação de obras clássicas, que 

haveria uma transição do matriarcado para o patriarcado, construindo um discurso de 

oposição entre um sistema matriarcal (demetríaco) e um sistema patriarcal (apolíneo). 

Segundo ele: “a mesma cidade em cuja pré-história se distinguem claramente ondas 

de situações ginecocráticas tem proporcionado ao patriarcado o desenvolvimento 

mais puro”290. 

Ao ter como norte a definição de uma transição entre “estágios culturais”, 

Bachofen aponta que haveria uma “luta do matriarcado com níveis vitais mais 

elevados e mais profundos”291, ou seja, um conflito com o patriarcado, pensando que a 

transição seria inevitável e representaria o “progresso paulatino do desenvolvimento 

espiritual do homem”292. 

As ideias de Bachofen foram lidas e popularizadas por F. Engels (1820-1895) no 

escrito “A Origem da família, da propriedade privada e do estado”, de 1884293. Engels 
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inicia a sua obra trazendo uma leitura dos vastos escritos do antropólogo 

estadunidense Lewis H. Morgan (1818-1881) a respeito da classificação dos estágios de 

evolução humana, ou seja, três épocas principais que as sociedades passariam - 

selvageria, barbárie e civilização e suas respectivas subdivisões.  

Engels atrela a estes estágios de desenvolvimento das sociedades, que para 

Morgan vem como o progressivo domínio do homem sobre a natureza, a questão do 

desenvolvimento da família, ou seja, a transição do direito materno para o direito 

paterno.  Há uma estreita ligação entre as definições presentes na obra de Bachofen a 

respeito do matriarcado e de pressupostos interpretativos da obra de Lewis Morgan, 

“A Sociedade Antiga” (1877). 

Propõe-se que um primeiro ponto de aproximação é a ligação do matriarcado 

com a matrilinearidade. Nos três autores, Bachofen, Morgan e Engels, essa questão é 

relacionada com a sociedade organizada em pequenos grupos familiares (“tribos”, 

“gens”) e é justaposta à inexistência do casamento monogâmico.  Liga-se diretamente 

a determinação da linhagem por via materna com duas questões: a primeira, a 

impossibilidade de determinar a paternidade do filho, pela promiscuidade sexual da 

mulher e, a segunda, a ignorância de povos primitivos em determinarem a importância 

do homem na concepção. 

É neste trecho da obra de Engels que fica claro, em síntese, a conjunção das 

ideias dos outros dois autores, que constroem um discurso a respeito do matriarcado, 

relacionando a matrilinearidade com a promiscuidade sexual, em especial da mulher: 

 
Reconstituindo retrospectivamente a história da família, 
Morgan chega, de acordo com a maioria de seus colegas, à 
conclusão de que existiu uma época primitiva em que 
imperava, no seio da tribo, o comércio sexual promíscuo, de 
modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os 
homens e cada homem a todas as mulheres. No século 
passado, já se havia feito menção a esse estado primitivo, mas 
apenas de modo geral; Bachofen foi o primeiro - e este é um 
de seus maiores méritos - que o levou a sério e procurou seus 
vestígios nas tradições históricas e religiosas.294 
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É dentro de uma trama conceitual bem definida que se utiliza o matriarcado, a 

poliandria e a poligamia295. Nestes termos, trata-se o matriarcado enquanto um 

estágio primitivo passado pelas sociedades, de forma que a poliandria e poligamia 

seriam características dos povos primitivos, atrelada a já apresentada promiscuidade 

sexual “primitiva”, em especial a das mulheres.  

A poliandria, o casamento de uma mulher com mais de um homem, é 

considerada como bastante rara e é atrelada a estudos sobre a cultura de alguns 

grupos da Índia e do Tibete. Engels, exemplificando o caso, analisa que “entre os 

narres da Índia, pelo menos, três, quatro ou mais homens têm uma mulher em 

comum; mas cada um deles pode ter, em conjunto com outros homens, uma segunda, 

uma terceira, uma quarta mulher, ou mais.” 296 

De forma que o matriarcado e a poliandria passam a definir, a partir dessa 

trama, uma sociedade em que as mulheres assumem posições sociais proeminentes, 

devido à liberdade que possuem. Esta questão é posta de maneira sutil pelos autores, 

sobretudo Engels, quando diz que as mulheres “gozavam da mais elevada 

consideração e exerciam grande influência, até nos assuntos públicos - o que é 

diametralmente oposto à supremacia masculina da monogamia.” 297  

Já em Bachofen, associa-se a importância da posição social da mulher no 

matriarcado com a religião. Em sua obra, a matrilinearidade é atrelada com um 

“caráter religioso da mulher” pois, “a mulher é mais fraca que o homem (...) [e] impõe 

a força física do homem o seu poderoso influxo da sua consagração religiosa (...) sabe 

conduzir a existência selvagem para o caminho de uma civilização mais suave e 

amistosa”298.  

O autor relaciona essa questão às sociedades que têm a “hierofania da mãe”, 

atrelando o direito materno com o sagrado feminino, argumentando que a religião dá 

o fundamento para o matriarcado. Engels também aponta esta questão quando fala 
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dos resquícios do matriarcado entre os germanos. Segundo ele, estes “Consideravam a 

mulher como sagrada e com dons proféticos, e prestavam atenção aos conselhos 

delas, inclusive nos assuntos mais importantes.”299 

Em suma, define-se o matriarcado como um estágio primitivo das sociedades 

que, seguindo o sentido da evolução social, passa para um estágio mais avançado: o 

patriarcado. É neste estágio que impera o casamento monogâmico, a partir do qual 

seria possível definir a paternidade, delimitando a linhagem por via do pai, ou seja, 

patrilinear. Haveria a transição de um direito materno para o direito paterno. É neste 

período que as sociedades transformar-se-iam em civilizadas300. 

Essas tramas discursivas são basilares para a compreensão da produção de um 

discurso colonial a respeito do matriarcado em África. É dentro da antropologia à 

serviço do sistema colonial nas primeiras décadas do século XX que há uma projeção 

do conceito de matriarcado sobre sociedades subsaarianas do continente africano, ou 

seja, há o fortalecimento de um discurso sobre o matriarcado enquanto um “check 

list” de elementos que retratam os espaços que mulheres ocupariam nas sociedades 

da dita “África Negra”. 

 

Ampliações do conceito de matriarcado no discurso colonial, uma historiografia da 

inferioridade africana: o caso dos Bijagós como exemplo 

 

Durante a década de 1930 foram produzidas duas obras que se apropriam do 

conceito de matriarcado para interpretar algumas das sociedades subsaarianas. Neste 

texto, analisar-se-á, brevemente, o caso dos Bijagós, sociedades que habitam as ilhas 

de mesmo nome, que fazem parte da atual Guiné-Bissau. Os textos aqui analisados são 

distintos em seus olhares e intencionalidades: o primeiro tem autoria de um português 

a trabalho pela administração colonial portuguesa e o segundo é um antropólogo e 

viajante austríaco sem vínculos com administrações coloniais e com o intuito de 

produzir literatura de viagem para vender ao grande público no continente europeu. 

O primeiro é do português Armando de Landerset Simões. Este homem em 

1935, publica a “Babel Negra: etnografia, arte e cultura dos indígenas da Guiné”. 
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Simões esteve na Guiné nas primeiras décadas do século XX exercendo função 

administrativa301 e no retorno a Portugal escreve a obra que é um misto de relato de 

viagem e compêndio de impressões sobre os grupos e culturas que observou. O autor 

utiliza-se o conceito de Babel para expressar a miríade de povos e línguas que lá 

encontrou. No capítulo que tange o grupo Bijagó, Simões infere ligações dos povos das 

Ilhas Bijagós com Atlântida, Etiópia, contatos com Fenícios, Egípcios e Hindus302. Junto 

a essas inferências, surge um paralelo: a vida familiar dos Bijagós teria características 

do matriarcado.  

É interessante observar que na Babel Negra, o conceito de matriarcado é 

justaposto às supostas semelhanças que aponta entre os Bijagós e os Egípcios, porém 

o autor, em análise final, conclui que há características de matriarcado, mas que não 

poder-se-ia ver um “regime do matriarcado” em si. Simões coloca o matriarcado 

enquanto restrito a uma das ilhas: Orango Grande. Segundo ele, “O Egipto (...) orgulha-

se deste ascendente [do matriarcado]” 303 pois, “Já por aí, algures, foi referido ser a 

feição do matriarcado, que se observa rigorosamente em Orango e menos 

acentuadamente nas restantes das ilhas” .304 

A questão da delimitação do matriarcado situado em uma ilha específica 

também aparece na obra “En el reyno de los Bidyogos”, de autoria do austríaco Hugo 

Bernatzik305. Segundo relato de Bernatzik, o matriarcado vigoraria na Ilha de Orango 

Grande. A obra de Bernatzik se trata de um relato da viagem que ele realizou entre as 

Ilhas Bijagós nos anos 1930 e 1931 acompanhado de sua esposa e do antropólogo 
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 “Administrador de uma empresa agrícola” segundo o “Quadro de colaboradores” inserido no 
Documento “Portugal Colonial: uma apresentação”, n.º 1, de Março de 1931. In: Hemeroteca Digital de 
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 SIMÕES, Landerset. Babel negra : etnografia, arte e cultura dos indígenas da Guiné. Porto: Oficinas 
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304
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 A obra foi lançada em Alemão em 1933  “Äthiopen des Westens” e houve uma tradução publicada 
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Bijagós. 
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físico alemão Bernard Struk. Bernatzik foi um antropólogo e fotógrafo austríaco que 

fez diversas viagens pela África e Ásia.  

É importante salientar que o autor realizou estas diferentes expedições que 

envolviam a produção de imagens fotográficas e o relato de culturas diversificadas e 

exóticas pois tinha como fim a produção de literatura para o consumo do público 

europeu. Portanto, a forma escolhida pelo autor ao produzir a obra, utilizando-se de 

narrativa sobre a viagem com belas fotografias que a ilustram, tem um fim comercial. É 

perceptível que o autor não tem nenhum compromisso político com os portugueses 

em sua narrativa pois denuncia e condena os diversos atos dos colonizadores sobre as 

populações autóctones desta região306, diferente de Landerset Simões, que é um 

funcionário colonial.  

Bernatzik apresenta um capítulo denominado “El matriarcado de Orango 

Grande”, no qual relata a sua passagem por esta ilha e especialmente pela aldeia 

central chamada Etikoka, atual capital de Orango Grande.  Lá, foram recebidos por 

mulheres e por crianças.  Após uma descrição exaltando as características físicas destas 

mulheres, o autor apresenta que nesta ilha vigoraria o matriarcado, argumentando 

esta questão a partir de elementos culturais e do que ele observa no comportamento 

das mulheres. Bernatzik define que: “a expressão sexo débil não se enquadra em 

absoluto aos moradores femininos de Orango. Logo soube que aqui domina o 

matriarcado.” 307 

Na sequência passa a apontar elementos que determinariam o matriarcado em 

Orango Grande. O primeiro seria a escolha do parceiro por parte da mulher que 

ocorreria após a iniciação (fanado). O segundo seria a questão de as mulheres casadas 

“não estarem sujeitas ao mínimo de fidelidade conjugal”308  e teriam o direito a 

separação do marido, que poderia partir somente da mulher.  Estes elementos são 
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 Esta obra apresenta um relato sobre o contexto pós-guerra relativo as “campanhas de pacificação” 
produzidas pelos portugueses nas primeiras décadas do século XX. O autor relata o contexto de 
desmantelamento das formas tradicionais de produção entre os povos da Guiné Portuguesa, em 
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obra que bem retrata esse momento é a de Peter Mendy. MENDY, Peter Karibe. Colonialismo 
português em África : a transição de resistência na Guiné-Bissau (1879-1959). Lisboa : Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisa,  1994. 
307
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interpretados por Bernatzik como os “direitos das mulheres que contribuem em 

grande maneira para o desenvolvimento de sua personalidade, ao par que os homens, 

como eu pude observar manifestam ante o sexo oposto uma timidez verdadeiramente 

pueril”. 309 

Tais seriam elementos que definiriam Orango Grande como um local em que 

vigoraria o matriarcado, sociedade em que as mulheres dominam os homens e são “os 

elementos empreendedores da população”310, de forma que teriam sob seu controle a 

unidade doméstica e o trabalho, proporcionando a subsistência das aldeias. 

Por fim, Bernatzik refere o matriarcado na Ilha de Orango Grande através das 

descrições dos nativos a respeito da Rainha Pampa de Orango Grande, mostrando que 

em algumas situações as mulheres ascenderiam a realeza, tal como foi com a Pampa, 

que assume o poder com a morte do seu pai, por ser a primogênita311.  Rainha Pampa 

foi conhecida por sua longeva chefatura, pela resistência armada às investidas 

portuguesas e pela manutenção de uma “paz” dentro da Ilha de Orango Grande. Com 

sua morte312, a dominação e exploração colonial se tornou mais intensa313. 

Portanto, o autor define o matriarcado pela descrição das “liberdades das 

mulheres” nas relações conjugais – a escolha do marido, a possibilidade do divórcio e 

as relações poliândricas – assim como a centralização da economia sob poder das 

mulheres, mostrando que a existência das rainhas era pontual. 
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 Em termos gerais Bernatzik relata que em meados do século XIX, na Ilha de Orango Grande, o Rei 
Umpane Bankanypampa foi um grande chefe de guerra, pois durante o período de sua chefia que os 
Bijagós de Orango Grande acumularam um grande número de armamentos comprados de “traficantes 
de armas” europeus (as escopetas de pedernal) que foram muito importantes na resistência armada às 
tentativas de dominação colonial portuguesa.  O Rei Umpane não deixou filhos varões e a sucessão foi 
transmitida para sua filha mais velha, Pampa, em fins do século XIX. Após, foi sucedida pelo filho 
primogênito, Mankaridu Odoki, que reinava em Orango durante a estada de Bernatzik. 
312

 Bernatzik faz um relato dos depoimentos que coletou a respeito dos funerais da Pampa, que morreu 
com 100 anos. Foram feitos no ano de 1930. O autor relata um mistério ronda a sua morte: ele buscou 
perguntar aos habitantes de Etikoka sobre os motivos os quais a “Grande Pampa” faleceu. Todos 
mantinham segredo e se recusavam a falar sobre o tema. O intérprete de Bernatzik, após muita pressão, 
relata que ela morreu “embruxada”, isto é, vítima de um “feitiço”. Sua morte foi mantida em segredo 
pelos Bijagós de Orango Grande por dias das autoridades portuguesas. 
313

 Bernatzik transcreve em sua obra o depoimento de um velho da Ilha de Orango Grande no qual é 
relatado como se deu o processo de desmantelamento da organização da produção econômica na Ilha 
de Orango Grande através da penetração dos portugueses e da cobrança de impostos (que era feita por 
indivíduos do grupo Fula a mando da administração portuguesa). Os relatos presentes nesta obra que 
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A obra de Simões e Bernatzik são os registros produzidos na década de 30 que 

fazem referência a utilização do conceito de matriarcado para explicar os Bijagós. A 

partir do conceito de matriarcado, uma série de debates emergem envolvendo 

aspectos que tangem sociedade dos Bijagós e mobilizam visões de caráter 

evolucionista que classificam sociedades pela pauta do “primitivismo” ou da 

“civilização”, inspirados em autores novencentistas. 

O discurso do matriarcado entre os Bijagós também vai ser discutido pelos 

antropólogos portugueses e cabo-verdianos que integravam o Centro de Estudos da 

Guiné Portuguesa, instituição fundada em 1946 pelo Estado Novo Português na 

colônia da Guiné. Este foi um centro de pesquisa que teve como um dos intuitos 

realizar “inquéritos etnográficos” a respeito dos povos da Guiné, ou seja, era o local 

que congregava os intelectuais e que publicava o Boletim Cultural da Guiné 

Portuguesa, periódico trimestral que contém os textos de antropologia produzidos por 

intelectuais na colônia aqui analisados. 

Com relação às pesquisas apresentadas no Boletim Cultural da Guiné 

Portuguesa sobre os povos ilhéus, os Bijagós, um dos aspectos mais debatidos é a 

questão do matriarcado314. Esta querela se configura a partir de pesquisas dos 

administradores coloniais e etnólogos portugueses José Augusto de Santos Lima e José 

Mendes Moreira, em 1946, debate que é retomado pelo pesquisador cabo-verdiano 

Fernando Rogado Quintino na década de 60. 

Em termos gerais, Mendes Moreira (1946) aceita a existência de um “regime de 

matriarcado” argumentando que os Bijagós teriam uma sociedade na qual as mulheres 

exercem funções proeminentes, transmitem a linhagem, escolhem seus maridos e 

optam pelo divórcio, possuem o livre exercício da sexualidade e são responsáveis pela 

subsistência local. O autor defende que elas possuíam uma liberdade e poder que 

superava a dos homens. Já Santos Lima (1946) ataca os elementos definidores do 

matriarcado presentes na arguição de Mendes Moreira, em especial, no que tange às 
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mulheres: nega o poder político feminino, a liberdade das mulheres e a poliandria. 

Lima atesta que seria impossível a existência de sociedades matriarcais. 

Este debate é retomado na década de 60 por Fernando Rogado Quintino que 

rediscute as temáticas abertas por Santos Lima e Moreira. Posiciona-se em favor da 

existência de um regime de matriarcado e utiliza-se deste argumento como prelúdio e 

fundamento para ampliar as investigações acerca dos Bijagós, problematizando a 

questão de suas origens, que remeteria aos egípcios. 

Pode-se compreender que o matriarcado é um conceito assumido como campo 

de disputa entre diferentes posicionamentos políticos e ideológicos por uma 

antropologia colonial portuguesa que visava aprofundar conhecimentos a respeito de 

sociedades africanas. O matriarcado é colocado no centro de uma polêmica, que nasce 

dos estudos sobre os povos bijagós, retratando como os homens administradores e 

etnólogos coloniais inscreveram na história discursos sobre as mulheres africanas 

atrelando a possibilidade de um poder político feminino à questão do primitivismo ou 

negando a possibilidade da existência de uma sociedade organizada em torno da 

liderança de mulheres em qualquer lugar do planeta315. 

Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação recorrente entre o 

matriarcado e o Egito Antigo como berço de tal regime, que foi apontado na década de 

60 por Fernando Rogado Quintino, a partir de seus estudos no escopo do difusionismo 

e de uma leitura lusotropicalista – recorrente entre os homens que faziam parte dos 

círculos intelectuais portugueses.  

Neste contexto, Quintino apontou para a gênese de uma sociedade matriarcal, 

definida pela presença do poder político de mulheres e da matrilinearidade enquanto 

princípio, o que daria maior liberdade para mulheres dentro destas sociedades. Para 

ele, o matriarcado enquanto um regime político teria sua gênese na sociedade do Egito 

Antigo, a qual teria difundido o matriarcado para outros locais do continente africano.  

Tal discurso, que faz parte de uma historiografia que defende o primitivismo de 

culturas africanas feita em um contexto colonial, será colocada em pauta por 

intelectuais africanos, neste mesmo período na Europa, fato analisado na sequência 

para pensar a apropriação crítica do discurso colonial por intelectuais africanos. 
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Cheik Anta Diop e a historiografia da superioridade africana: o matriarcado e o 

modelo político do bicameralismo 

 

Este trabalho assume a obra de Cheikh Anta Diop, intelectual polímata nascido 

no Senegal, enquanto um marco fundamental para pensar o discurso sobre o 

matriarcado e a África, pois seus escritos demarcam a apropriação deste conceito por 

parte de uma historiografia feita por intelectuais africanos sobre África.316  

Cheikh Anta Diop foi um dos pioneiros, ou seja, lançou as bases para o conjunto 

de ideias na historiografia apontadas por Lopes como “Superioridade Africana”. O 

autor constrói seus argumentos em crítica e embate direto às produções científicas 

coloniais, tais como as apresentadas até então por este trabalho. Suas ideias inserem-

se no contexto construção das independências e da formação dos estados africanos e 

fazem parte de disputas e polarizações em torno de projetos políticos distintos para a 

formação nacional, sobretudo do Senegal317.  

Cheikh Anta Diop (1923-1986) nasceu na África Ocidental entre os Wolof. Este 

tem uma trajetória sui generis: fez seus estudos primários no Senegal, em Diourubel, 

dentro de uma escola de sabedoria muçulmana e depois vai à Paris, em 1946, estudar 

matemática. Na Sorbonne envolve-se com cursos de sociologia, antropologia, história 

antiga e linguística inserindo-se em um meio intelectual bastante reconhecido, com 

professores como André Aymard, Gaston Bachelard, Leroi-Gourhan e Marcel Griaule. 

Assim, tem uma formação dupla: para o lado das ciências exatas, com a matemática e 

a física nuclear e, nas áreas das ciências humanas já citadas, complementando com 

estudos dos hieróglifos e egiptologia318. 
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É fundamental reconhecer o processo que envolve sua tese de finalização de 

curso: em 1951 defende “Nations nègre et culture”319 que foi recusada pela 

universidade. Neste escrito, Anta Diop foi pioneiro em proferir que o Egito Antigo 

possuía uma origem autóctone interna ao continente africano. A partir de estudos 

linguísticos, de cultura material, iconográficos e culturais, o autor faz um paralelo das 

tradições egípcias clássicas com as tradições africanas subsaarianas, como por 

exemplo, os Wolof do Senegal. Este defende a tese de que a civilização egípcia era 

negra.  

Sua arguição entra em embate direto com visões europeias clássicas já 

cristalizadas nas ciências sociais instituídas nos grandes centros, como a França. Por 

isso, sua tese é negada e levanta muitas polêmicas. Pois o “Egito Antigo” era o símbolo 

da origem da civilização construído pela historiografia clássica enquanto um povo de 

origens externas à África e branco. 

Cheikh Anta Diop argumenta que o matriarcado seria um elemento 

característico e gestado nesta sociedade egípcia. Ele define que “o matriarcado está na 

base da organização social do Egito, como está no resto da África Negra”320 de forma 

que se apresenta este na forma de um “regime”: 

 

O regime do matriarcado propriamente dito se caracteriza pela 
colaboração e o desenvolvimento pleno e harmonioso entre os 
dois sexos, apresentando uma certa preponderância da mulher 
na sociedade, devida às condições econômicas de origem, que 
de todas as maneiras, é aceitada e inclusive defendida pelos 
homens.321  

 

Portanto, para Anta Diop, o matriarcado toma forma enquanto uma 

configuração social caracterizada pela divisão de poderes entre os sexos, uma 

assembleia de homens e outra de mulheres, havendo uma preponderância de mando 

de mulheres, por seu papel dentro da economia, argumento que é trabalhado a partir 

do elemento da agricultura. 
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É interessante notar que na apropriação do conceito de matriarcado por Anta 

Diop é a primeira vez que tal é definido por uma divisão de poderes entre os sexos, ou 

seja, o poder político seria partilhado entre homens e mulheres, de acordo com suas 

competências dentro da sociedade. Observa-se que este é um deslocamento da 

definição de matriarcado quando se olha para a forma com que este conceito foi 

descrito por autores comprometidos com um olhar colonial, que definem o regime do 

matriarcado enquanto um sistema primitivo em que as mulheres dominariam a 

sociedade como um todo. 

A obra publicada subsequente a tese, por Anta Diop, é “L'unité culturelle de 

l'Afrique noire: Domaines du patriarcat e du matriarcat dans l’antiquité classique” (“A 

Unidade Cultural da África Negra: esferas do patriarcado e do matriarcado na 

antiguidade clássica”). Nesta obra ele aprofunda as questões sobre o “regime do 

matriarcado” na África Negra ao qual lançou as bases em sua tese. Este escrito se 

torna fundamental para compreender melhor as análises do autor sobre poder 

político, gênero e descolonização. 

Logo na introdução o autor deixa claro que quer “libertar a profunda unidade 

cultural que permaneceu vivaz sob ilusórias aparências de heterogeneidade”322. Ele diz 

que continua a buscar em seus trabalhos as condições materiais para “explicar os 

traços culturais comuns a todos os africanos, desde à vida doméstica à da nação, 

passando pela superestrutura ideológica, os sucessos, os fracassos e as regressões 

técnicas”323.  

Nesta obra, é realizado um estudo comparativo ao qual o autor coloca em 

polos opostos de análise uma “cultura negra africana” e o que ele denomina de 

“cultura nórdica ariana”. Assim, opõe duas zonas: a africana e a ariana. Anta Diop 

defende que “em cada um destes domínios, tão diversificados, procurei desvendar o 

denominador da cultura africana por oposição à cultura nórdica”324.  

Um dos pontos essenciais para pensar a questão do matriarcado ocorre quando 

Anta Diop se propõe a avaliar a estrutura familiar do que ele coloca como “família 

africana”, tendo em vista sempre seus pressupostos de uma unidade cultural da África 
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Negra. É com esta proposta de análise que o autor apresenta duas origens distintas de 

sistemas familiares, uma família africana e uma família ariana, a primeira teria uma 

origem em um sistema matriarcal e o segundo um sistema patriarcal. Isto resulta em 

organizações sociais distintas para estas duas sociedades e estes sistemas 

influenciariam diretamente na forma com que estas sociedades se apresentam hoje.  

Assim, a unidade cultural da África Negra teria como base um sistema 

matriarcal ou matriarcado, que seria compartilhado por todas as sociedades africanas 

e constituiria um ponto em comum na cultura e um aspecto de reconhecimento de 

uma “unidade orgânica”325 provinda da família, a unidade mais básica da sociedade.  

O autor reitera trecho de sua tese quando defende que “o matriarcado negro 

está tão vivo em nossos dias como na antiguidade” 326 e acrescenta que “nas regiões 

onde o matriarcado não tem sido alterado por uma influência exterior – como com o 

Islã ou o Cristianismo – a mulher que transmite integralmente o direito político”327.  

Anta Diop discorre que a família matriarcal africana se caracterizaria pela 

emancipação da mulher na vida doméstica, a qual estaria vinculada à prática da 

agricultura. Esta também teria como elemento o coletivismo social, solidariedade 

material de direito para cada indivíduo, assim como formar-se-iam, a partir de um 

regime matriarcal, sociedades cosmopolitas caracterizadas pela xenofilia, ou seja, 

sociedades abertas para as trocas com o estrangeiro. Ele defende que é decorrente 

destes valores sociais que as sociedades negro-africanas seriam originalmente 

caracterizadas pelo ideal de paz, justiça, bondade, otimismo que elimina qualquer 

noção de culpa ou de pecado original nas criações religiosas ou metafísicas.  

O autor contrapõe diametralmente uma origem familiar patriarcal para a 

Europa, que teria surgido na Grécia e em Roma com sociedades de economia pastoril e 

nômade. Segundo o autor estes seriam caracterizados pela cidade-estado, xenofobia, 

individualismo, solidão moral e material, repugnância pela existência e teriam como 

valores o ideal de guerra, violência, crime, conquistas, herdados da vida nômade, 

sentimento de pecado original que representa o fundamento dos sistemas religiosos 

ou metafísicos. 
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Assim, coloca a África como diametralmente oposta à Europa, criando um 

discurso que homogeneíza ambos espaços geográficos via uma origem comum a todos 

os povos que os habitam, o que condicionaria características de organização social, 

economia e valores que estariam presentes até a atualidade e determinariam modos 

de se colocar no mundo. 

Ao definir o matriarcado desta maneira, Anta Diop é pioneiro em proferir um 

discurso que coloca as mulheres em um local diferenciado ao qual já estiveram no 

discurso científico e político em decorrência do matriarcado. Esta posição de maior 

proeminência, segundo este intelectual africano, é relacionada com alguns fatores: um 

deles é a transmissão da herança e o segundo é o papel na economia. 

Neste escopo, ele trabalha com a ideia de que a base da economia das 

sociedades antigas da África é a agricultura, elemento que determinaria aspectos 

culturais que são traçados a partir da análise da unidade básica familiar. Neste sistema 

agrícola, a união pelo casamento se dava quando o homem se deslocaria para a casa 

da mulher – a matrilocalidade - constituindo a união e subsequentemente, a prole.  

Relaciona-se o matriarcado com a matrilinearidade, aspecto que determina que 

a linhagem é transmitida por via materna: os filhos do casal "pertencem" à família do 

lado da mãe e o pai é colocado como uma figura secundária com relação aos irmãos da 

mãe na responsabilidade sobre a criança. Em conjunto a esse aspecto ao qual a mulher 

provê a transmissão da herança da linhagem também é observado que em sociedades 

africanas é corrente a liberdade da mulher em eleger os maridos e do pedido do 

desquite do compromisso, se assim considerar necessário.  

Estes são aspectos observados a partir das relações intra-conjugais que fazem 

parte das características apontadas como pertencentes ao "sistema do matriarcado" e 

que determinam uma maior liberdade e poder decisório das mulheres. Decorrente 

destes aspectos, Anta Diop também apresenta que nesta dinâmica cultural as esposas 

eram as "senhoras da casa" e "guardiãs da comida": as mulheres tinham um papel 

primordial de controle da economia destas sociedades africanas pois eram 

responsáveis pela produção dos alimentos e sua distribuição na unidade familiar e nos 

mercados.  

Outra marca do sistema matriarcal aparece no âmbito da religião o que é 

mostrado a partir do elemento da sacralidade da mãe e sua autoridade ilimitada. Nas 
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diferentes formas de expressão das religiões das sociedades africanas é aparente o 

simbolismo do "espírito da maternidade compartilhada" que é expresso por uma 

entidade-mãe primordial de um grupo e que a todos os filhos deu a vida e provê a 

sobrevivência. Também há uma relação da mulher enquanto mãe com a questão da 

magia e/ou do segredo, elemento presente em diferentes formas religiosas africanas.  

Em adendo, o autor busca comprovar que no continente africano houveram 

mulheres que participaram ativamente da vida pública de diferentes sociedades a 

partir da pesquisa sobre a história de rainhas e guerreiras na antiguidade africana: 

escreve sobre a Rainha de Sabá e a Rainha Candácea na área da Etiópia, assim como 

mostra que no Egito houve Hatshepsput, "a primeira rainha da história da 

humanidade" e Cleópatra, "a rainha dos reis". 

Cheikh Anta Diop vai aprofundar e disseminar suas ideias quando volta ao 

Senegal em 1960, após a independência. Terá um lugar dentro da Universidade de 

Dacar, onde trabalha em prol do incremento de sua tese e sua divulgação. A partir do 

local que ocupa divulga suas ideias, o que resulta na apropriação do Egito Antigo, visto 

enquanto origem da civilização, por vertentes do pensamento pan-africano.   

É neste contexto que o Egito foi transformado em um símbolo de valorização 

da grandiosidade de um passado comum africano, relacionado com a ideia de “raça 

negra”, sendo enfatizado como a origem da humanidade. Tendo como base as teses 

sobre a história produzidas por Anta Diop foi possível configurar um movimento 

político, em uma perspectiva de valorização da África negra: o afrocentrismo em uma 

de suas vertentes328. 

É decorrente da obra de Cheikh Anta Diop sobre a história do continente 

africano uma interpretação sobre os rumos políticos que as colônias africanas em luta 

por sua descolonização e independência deveriam tomar. Em termos de manifesto 

político, Anta Diop publica em 1960, a obra “África Negra: as bases econômicas e 

culturais para um estado federal”. Neste escrito, o autor sugere a conformação de um 

sistema político sui generis para a época: o bicameralismo, no qual haveria uma 

partição de poder entre homens e mulheres. 
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 A questão do Afrocentrismo é bem trabalhada no quarto volume da coleção Sankofa organizado por 
Elisa L. do Nascimento (2009). Este aborda os estudos Africana, com base nos trabalhos pioneiros de 
Cheikh Anta Diop e Molefi K. Asante. 
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Argumenta sobre a necessidade da formação do estado federal para a África 

Negra e defende que a forma de governo deveria se dar a partir do “estudo do 

passado”329. Com esta finalidade, destina todo seu capítulo seis para fundamentar o 

bicameralismo a partir de uma justificativa, sobretudo histórica, que revisa o elemento 

da partilha de poder tendo por base os sexos, ou seja, haveria uma assembleia de 

mulheres e outra de homens, que legislariam de forma compartilhada. 

Segundo Anta Diop, este sistema remonta ao “tempo dos faraós”, quando o 

matriarcado vigorava e constituía um sistema político que “dava às mulheres a 

participação nos espaços públicos”330. Argumenta que “(…) as mulheres participavam 

de assuntos públicos sob a forma de uma Assembleia Feminina, estabelecida 

separadamente, mas tinha as mesmas prerrogativas que as dos homens”331. 

O autor defende que a África Negra, com seu modelo de governo que é o 

bicameralismo pré-colonial, “determinado pelo sexo”332, dá garantia de participação 

política de forma mais ampla, ou seja, mais democrática. Segundo ele, o 

bicameralismo deve ser retomado como uma “honra aos nossos ancestrais que foram 

capazes de desenvolver este tipo de democracia”333, estabelecendo uma 

“representação feminina eficaz” 334 na nação, o que foi retirado pelo colonialismo.  

As ideias lançadas por Cheikh Anta Diop foram muito importantes para a 

formação de uma intelectualidade local no continente africano. As ideias políticas 

manifestadas na obra “África Negra: bases econômicas e culturais para um estado 

federado” nunca foram levadas em consideração na prática. Porém, pode-se ver que 

suas pesquisas sobre a história de África legaram a base para as construções teóricas e 

análises sociais propostas por autores que o sucederam e que construíram uma 

historiografia africana contemporânea feita por africanos.  

 

Visões contemporâneas sobre o matriarcado em África: “emoções controladas e 

novos questionamentos 
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 DIOP, Cheikh Anta. Black Africa: the economic e cultural basis for a federated state [1960]. 
Westport (EUA): Lawrence Hill and company, 1987, p.33 (tradução da autora). 
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331

 DIOP, 1987, p.33. 
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A terceira e mais recente corrente da historiografia africana é denominada por 

Lopes (1995) de “Historiografia Africana Contemporânea” ou simplesmente pela 

expressão “Emoções controladas”. Esta perspectiva sobre história africana apresenta o 

estudo da complexidade das historicidades africanas buscando desvincular-se do que 

Lopes chama de “historiografias ideologizadas” representadas pelas duas outras 

correntes. 

Dentro desta terceira via da historiografia africana, houve uma continuidade e 

um aprofundamento na reflexão sobre a questão do matriarcado. Autores fazem uma 

reflexão no sentido de colocar em pauta conceitos já construídos que buscavam 

explicar esta questão e cunhar novos aparatos conceituais e modelos explicativos mais 

criteriosos, evidenciando, sobretudo a questão da partilha de poder entre homens e 

mulheres, elemento apontado inicialmente na obra de Cheikh Anta Diop. 

Pesquisas retomam e reforçam o conceito de matriarcado para explicar a 

questão do poder político no continente africano em uma visão que leva em 

consideração questões de gênero em uma perspectiva histórica. O editor Van Sertina, 

Clarke, Williams e Finch são autores que publicam “Black Woman in Antiquity”. Esta 

obra contém uma compilação de análises sobre o poder político e social das mulheres 

na África antiga. Segundo o ponto de vista apresentado, em termos gerais, o 

matriarcado é a mais antiga forma de organização social e as antigas sociedades 

africanas foram as primeiras matriarcais, argumento que reitera as pesquisas 

fundacionais de Cheikh Anta Diop. 

Em paralelo, também há um grupo de autores que defendem a inexistência do 

matriarcado. Esta perspectiva apresenta dois argumentos principais: o primeiro, 

defende que houve uma confusão do matriarcado com a questão da matrilinearidade. 

Para estes que compartilham desta visão, não haveria um sistema político matriarcal, 

mas sim este seria uma criação de pensadores que teriam analisado de maneira 

errônea a questão da transmissão da linhagem por via materna e teriam visto um 

sistema político que não existia, ou seja, designaram uma autoridade política às 

mulheres de forma idealizada. Já o segundo argumento, propõe que o matriarcado é 
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um mito forjado com fins políticos335, ou seja, este seria uma criação de proponentes 

da propaganda feminista que apenas inverteria a lógica do sistema patriarcal, tirando o 

homem do centro do poder e colocando a mulher, sem fazer uma análise calcada na 

observação etnológica.  

Em outros termos, autores trabalham com a questão da autoridade política 

feminina pensando em terminologias um pouco diversas das até então apresentadas. 

Uma destas pesquisas é a de Cohen (1977) que estuda o reino Pabir e descreve uma 

figura instituída que denomina "rainha-mãe". O autor argumenta que tal rainha tinha 

uma função apenas cerimonial, sendo vetado às mulheres os cargos de autoridade 

política, elemento contrário às definições inspiradas em Cheikh Anta Diop a respeito 

do matriarcado. 

Já Farrar (1997) apresenta que no caso dos Akan, povos da atual República de 

Gana, há a existência da “omahene”, cargo político ocupado por uma mulher que 

detinha verdadeiro poder político. Estas podiam, em certas circunstâncias, assumir o 

total controle da autoridade política. Segundo as análises do autor, os Akan possuíam 

um poder político partilhado que se expressa pelas hierarquias políticas paralelas de 

homens e mulheres. Tal elemento também é estudado por Okonjo (1976), a qual 

denomina esse de um sistema político partilhado por dois sexos, no inglês, "dual sex". 

É interessante observar que Farrar (1997) apresenta uma análise nova ao 

proferir que sua preocupação não é a existência ou inexistência do matriarcado em sua 

forma genuína: sua busca vai no sentido de entender o poder político e o quais as 

possibilidades disponíveis de obtenção de poder ou status nas antigas sociedades 

africanas e os seus legados contemporâneos. Segundo ele, "por apropriação da 

linguagem e consequentemente do imaginário dos evolucionistas do século XIX nos 

arriscamos a reafirmar ou deformar os dados e vê-los de forma pré-concebida, mal 

concebida e com modelos ultrapassados"336. 

Tendo isto em vista, o autor defende que o conceito de matriarcado deve ser 

abandonado para pensar a questão da autoridade política de mulheres na história de 

África, pois tem em seu escopo toda a sorte de preconceitos ocidentais, sendo um 

                                                           
335 HARRIS, M. Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture. New York, Random House, 1974. 
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 FARRAR, Tarikhu. The Queenmother, Matriarchy, and the Question of Female Political Authority in 
Precolonial West African Monarchy. Journal of Black Studies Vol. 27, No. 5. Maio, 1997, p.582 (tradução 
da autora). 



176 
 

modelo teórico e conceitual que configura uma inversão do patriarcado: seria uma 

versão que substituiria, no mesmo modelo de sociedades patriarcais da bacia 

mediterrânea, as mulheres pelos homens e portanto, não teria poder explicativo 

algum.  

Neste escopo, ao falar do matriarcado – ou do desuso deste conceito – no 

campo de estudos africanos em uma perspectiva mais atual, é preciso mencionar a 

intelectual nigeriana feminista Ifi Amadiume. Na obra "Reinventing Africa: Matriarchy, 

religion and culture" (Reinventando a África: matriarcado, religião e cultura), a autora 

faz uma reflexão teórica a respeito dos estudos sobre sociedades africanas realizados 

ao longo da sua carreira. São nestes escritos que ela defende claramente sua posição 

teórica com relação a análises antropológicas das sociedades africanas e as questões 

de gênero337. 

Amadiume apresenta um sistema de conceitos que abrangem o matriarcado, 

unidade matricêntrica e maternidade compartilhada. Estes são utilizados para 

explicitar uma visão sobre a posição em que as mulheres se encontram nas sociedades 

africanas, partindo do que a autora chama de um “micro-estudo”338, ou seja, um caso 

em estudo que possibilita relações e paralelismos com análises de outras sociedades.  

Sobre o conceito de matriarcado, a autora sintetiza e defende que: 

 

Meu argumento básico do matriarcado é que a estrutura 
matricêntrica é a menor unidade de parentesco. Sua base 
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 Com fins de análise e descrição do discurso que a autora produz, esta pesquisa tem como recorte 
duas partes significativas da obra desta autora, que é a primeira parte ("Writing Africa: African Social 
History and the sociology of history"/"Escrever a África: História Social Africana e a Sociologia da 
História") e uma segunda parte chamada "Reescrevendo a História". As secções analisadas têm como 
título "The matriachal roots of Africa"/"As raízes matriarcais da África" e "Race and gender: Cheikh Anta 
Diop's moral philosophy"/"Raça e gênero: a filosofia moral de Cheikh Anta Diop". 
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A questão do uso de uma metodologia de um “micro- estudo” surge a partir de uma crítica à obra de 
Cheikh Anta Diop, intelectual que inspirou a autora, mas que também foi alvo de críticas. Na obra 
"Reinventando a África"/"Reinventing Africa", Amadiume faz um diálogo direto com a teoria e 
metodologia apresentada por Diop em suas análises. A autora mostra que dentro do trabalho de Cheikh 
Anta Diop há uma perspectiva metodológica que olha para uma macro-história, isto é, ele enfatizou a 
análise dos reis e rainhas de grandes impérios e olhou apenas para os espaços das cidades e vilas, 
focalizando mais em sistemas de poder político centralizado. A autora toma uma perspectiva crítica com 
relação a isso e diz que Diop acabou por ignorar a base dos sistemas sócio-políticos que se propôs a 
analisar. Amadiume também critica a teoria de Diop dos berços do matriarcado e do patriarcado que 
formam dois sistemas irredutíveis e orgânicos, o que constrói uma imagem estática e não leva em 
consideração alguma dinamicidade social. Na visão da autora os princípios do matriarcado e do 
patriarcado sempre conviveram e são sistemas que coexistem. Porém ela assegura a irredutibilidade de 
uma "unidade matricêntrica" como um fato social que rege as sociedades africanas. 
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material é concreta e empírica, enquanto a base material e 
ideológica do patriarcado carrega uma contradição.  
Patriarcado é disputável, enquanto a paternidade é um 
constructo social. O resultado desta contradição é a tendência 
à compulsão patriarcal baseados na força jurídica, rituais 
violentos e metáforas e simbolismos de pseudo-procriação, 
oposto à força moral do matriarcado.339 
 

 
Tendo isto em vista, em Amadiume o conceito de matriarcado se relaciona com 

o estudo do parentesco, assim, a posição da mulher na sociedade se define pelo seu 

papel de mãe e seu poder emana das tarefas que sustentam materialmente a unidade 

familiar, ou seja, a unidade matricêntrica. E, esta unidade matricêntrica que se define 

dentro do âmbito doméstico se projeta na comunidade através das organizações de 

mulheres, que segundo a autora, são basilares e atravessam a história nas sociedades 

do continente africano.  

Na arguição de Amadiume não aparece o aspecto da matrilinearidade 

relacionado ao matriarcado, como em tantos outros autores. Ao refletir sobre esta 

questão, pode-se inferir que, no constructo teórico de Amadiume, uma sociedade 

matriarcal e suas unidades matricêntricas podem ser tanto patrilineares como 

matrilineares, observando que as sociedades africanas apresentam essa multiplicidade 

de possibilidades, pois o matriarcado, nesta perspectiva, se define pelo papel da 

mulher na unidade familiar enquanto mãe. 

É importante ressaltar que esta obra se insere no escopo de uma produção 

feminista de origem africana. A autora define qual tipo de feminismo ela tem como 

prerrogativa e o mais interessante é pensar de que forma esta definição se relaciona 

com o trabalho de teorizar a questão do matriarcado e questões de gênero em África.  

A autora apresenta-se como uma africana feminista que através do seu 

trabalho acadêmico mostra a voz e agência de "mulheres nativas", termo que a própria 

coloca, visibilizando a posição e a atividade de mulheres que vivem nas sociedades 

tradicionais africanas. Amadiume afirma que a agência das mulheres é de extrema 

importância para as dinâmicas sociais e para as decisões tomadas em comunidades 

tradicionais no continente africano.  
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Ela enfatiza que as mulheres africanas menos ocidentalizadas são as mais 

seguras de si e de sua posição na sociedade. Coloca-se em posição de defesa destas 

mulheres, das funções que assumem e de suas atividades nos grupos em que vivem, 

mostrando que os discursos ocidentais sobre África e as mulheres se prendem a 

lógicas colonialistas, de forma que o ocidente e o feminismo ocidental continuam a ver 

as culturas tradicionais sem o poder e a agência que de fato possuem.  

Portanto, Amadiume diz que o feminismo ao qual se engaja é aparente através 

de seu trabalho: por meio de seus escritos propaga-se a voz de mulheres africanas e os 

valores da solidariedade feminina, presente nas sociedades tradicionais as quais 

considera. Assim, ela traça como um exemplo de força feminina e feminista o que ela 

denomina como "matriarcas", que são as mulheres líderes das famílias dentro de 

grupos africanos tradicionais.  

Amadiume analisa que são as gerações modernas de mulheres e garotas 

consumidoras de culturas globais importadas que não tem voz. Seu argumento e 

crítica perante novas gerações de africanas ocidentalizadas - a qual ela se insere 

também - vem junto com a crítica a um denominado "Feminismo Africano" que seria 

traçado a partir de mulheres pertencentes às elites modernas. A partir disso ela reitera 

que as "grandes matriarcas" fornecem um deslocamento a essa posição 

ocidentalizada, mostrando um ponto essencial às mulheres feministas em ativismo na 

África.  

Tendo esta arguição por base, apresenta um feminismo africano que discute 

questões que concernem às mulheres do continente africano e realiza a sua crítica às 

feministas ocidentais. Ela diz: 

 

Como feministas europeias, presas no debate produção-
reprodução, procuram possíveis meios de sair de sua 
historicamente opressora estrutura familiar patriarcal, 
inventando monoparentalidade e relações afetivas 
alternativas. Eu argumento que no caso africano nós não 
temos que inventar nada. Nós já temos uma história e um 
legado de uma cultura de mulheres - um matriarcado baseado 
nas relações afetivas - e isto deve ter um lugar central na 
análise e pesquisa social340 

 

Sobretudo, a autora argumenta que um feminismo africano, pensado nestes 
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termos, abarca demandas e ativismos de mulheres de diferentes classes, religiões e 

posicionamentos políticos, porém, para além das pautas diferentes, uma pauta em 

comum é a assimetria de gênero que é causada pelo desenvolvimento desigual, o que 

tornaria singular e importante este movimento em África341. 

Ao analisar esta terceira via historiográfica pensando na produção do 

conhecimento e interpretações sobre o matriarcado na África, há uma ampliação do 

campo de conceitos e modelos explicativos, ou seja, surgem os “novos 

questionamentos” impulsionados por autores que se deslocam do debate e mostram 

que há a possibilidade de um aprofundamento na questão do gênero e poder político 

para o continente africano, compreendendo a autoridade política em um sentido 

histórico, sem necessariamente fazer a reciclagem de conceitos, como o matriarcado. 

Tal posicionamento é bem evidenciado por Jimi Adesina (2010) quando 

apresenta que novos trabalhos interpretam dados locais desafiando teorias recebidas 

e enquadramentos conceituais, em uma posição crítica ao que ele denomina como 

“atitude regurgitante”, que caracterizaria pesquisas as quais utilizam conceitos, teorias 

e paradigmas já estabelecidos – sobretudo entre os discursos euro-americanos – para 

avaliar as condições observadas nas investigações a respeito das mais diversas 

sociedades africanas. Estes novos trabalhos provocariam “rupturas epistêmicas” e 

“endogeneidade”. Na análise de Adesina (2010), os escritos das nigerianas Ifi 

Amadiume e Oyeronke Oyewumi seriam exemplares. 

Com relação a “endogeneidade” reivindicada por Adesina (2010) quando este 

defende o necessário reconhecimento de que já existem trabalhos com valor 

epistêmico distinto nas ciências sociais africanas e a obrigação do diálogo com os 

mesmos e com seus autores, é fundamental citar o debate proposto por Hountondji 

(2008), quando este faz uma crítica à produção de conhecimento na África pelos 

africanos e debate a questão do "conhecimento extravertido", isto é, o conhecimento 

produzido a partir de questões e motivações externas à África. 

                                                           
341 Sabe-se que há diferentes expressões do chamado feminismo de vertente africana e até 
correntes que negam o termo “feminismo” enquanto válido para as lutas do continente 
africano, tal como o mulherisma (Ver: NASCIMENTO, Elisa L (org). Afrocentricidade: uma abordagem 

epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009). Neste trabalho restringiu-se a apresentar o 
feminismo discutido pela autora nigeriana Ifi Amadiume, sem pretensões de esgotar o assunto 
do feminismo africano. 
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Em síntese, é preciso ressaltar que a tendência da historiografia atual aponta 

para a valorização de estudos de caso342 em minúcia, de maneira a "formular 

problemáticas originais, conjuntos originais de problemas estribados numa sólida 

apropriação do legado intelectual internacional e profundamente enraizados na 

experiência africana"343. É neste sentido que as investigações que relacionam poder 

político e gênero nas pesquisas que abordam a história do continente africano vem se 

constituindo, em crítica à produção de um discurso na história a respeito do 

matriarcado em África enquanto um conceito unívoco ou com validade geral para 

diferentes espaços do continente africano em uma perspectiva temporal. 

 

Considerações finais:  

 

Este texto buscou realizar uma análise sobre a produção de um discurso, 

presente na historiografia sobre o continente africano, que utiliza o conceito de 

matriarcado para pensar a sociedade e política. Utilizando-se de uma análise histórica 

a respeito do conceito de matriarcado, pode-se ver que este nasce em um contexto 

novecentista por autores que compartilham de uma visão evolucionista da sociedade, 

própria de seu tempo. 

No entanto, o conceito de matriarcado, primordialmente caracterizado 

enquanto um estágio da evolução das sociedades em que as mulheres dominariam, 

inscreveu-se de forma perene na produção de um discurso sobre África, mulheres e 

poder político. Este conceito foi arregimentado por etnólogos, engajados com a causa 

colonial, para analisar aspectos da cultura de algumas sociedades africanas alvo do 

domínio e da exploração perpetrada pelos países europeus em África, tal como 

apresentado no caso da Guiné Portuguesa. 

Foi possível ver o reuso do conceito e sua ressignificação a partir da década de 

60 pelo importante intelectual nascido no Senegal, Cheikh Anta Diop. Sua obra foi um 
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 Para além da diversidade de casos outra questão fundamental a ser discutida é a categoria 
“mulheres”. É necessário dialogar com a discussão que propõe observar a “mulher” e “africana” como 
uma categoria que não é monolítica. Tal questão é bem debatida na obra de Oyewumi, “The invention 
of women” (1997) e também no artigo de Farrar (1997). Sobre esta questão o autor aponta que "É 
concebível que em dada sociedade, mulheres que estão entre os comuns - a maioria das mulheres nas 
sociedades - deveriam estar relativamente sem o poder político, na sociedade em geral ou na 
organização familiar, enquanto mulheres dentro das famílias reais ou aristocracias na mesma sociedade 
poderiam possuir o poder político" (FARRAR, 1997, p. 582-583) 
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marco intelectual e político e, dentre os conceitos com que arregimenta em sua 

argumentação, o matriarcado é redefinido pelo olhar que percebe uma partilha de 

poder entre os sexos na organização política de sociedades africanas em uma análise 

da história pré-colonial. Portanto, a obra de Diop é um marco que dá novo significado 

ao conceito de matriarcado na história. 

Este trabalho é finalizado com o esforço, sem pretensões de esgotar o leque de 

análises contemporâneas, de mostrar o leque de discursos presentes na historiografia 

que fazem a relação entre o poder político com a ótica das questões de gênero. Nesta 

historiografia contemporânea, foi possível perceber a presença da obra de Cheikh Anta 

Diop, que é um esteio das discussões a respeito do conceito de matriarcado, portanto 

alvo de críticas e reciclagens.  

Deve-se ressaltar que a busca por modelos gerais para entender a África – 

como todo homogêneo - ou a visão de que o continente possuísse uma cultura comum 

é corrente, sobretudo nos autores vinculados a Anta Diop. Este foi o principal defensor 

da ideia de uma cultura comum na África, para isso, argumentava a existência de uma 

comunidade de cultura una. Tal visão deu espaço para que se visse o continente a 

partir desta "lente" da unidade cultural africana e proporcionou espaço para a 

sobrevivência de modelos teóricos e conceitos fechados, como o matriarcado ou a 

instituição da "rainha-mãe", que deveriam forçosamente explicar todos os casos de 

diferentes contextos africanos. 

A historiografia contemporânea sobre África vem superando as visões que 

homogeneízam as sociedades africanas e visam perceber o continente africano como 

“historicamente composto” e ver que há “algumas relativamente distintas 

comunidades de cultura, as quais, por alguns séculos, não existiram em isolamento, 

mas interagiam umas com as outras, compartilhando elementos culturais"344. Esta 

perspectiva mostra que são necessários estudos de casos em sua pluralidade, assim 

como o exercício de cunhar novos modelos e conceitos que melhor expressam um 

fenômeno específico. É preciso o desapego da facilidade de terminologias prontas e a 

desconstrução de estereótipos345.     

                                                           
344

 Ibid. p.592. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre gênero e suas relações no continente africano vêm, ao longo 

das últimas décadas, se fortalecendo e conquistando um importante espaço nas 

produções acadêmicas. Neste sentido, buscamos na presente obra trazer contribuições 

dentro desta temática a partir de pesquisas realizadas por autoras brasileiras que 

mostram permanências e transformações ocorridas nas relações sociais, econômicas e 

políticas nas quais as mulheres africanas estavam inseridas, considerando os diferentes 

espaços e temporalidades.  

O livro Áfricas e suas relações de gênero apresenta importantes marcas das 

pesquisas mais atuais nesta temática, tendo a mulher africana como protagonista em 

todos os seus artigos e buscando revelar a sua contribuição para a sociedade e cultura 

da qual faziam parte, muitas vezes mostrando que as definições sobre elas, até então 

estabelecidas, necessitam ser questionadas e repensadas.  

Além disto, o livro traz uma perspectiva de buscar um olhar interno para o 

continente africano, de compreender a partir de conceitos, análises e pesquisas que 

considerem as relações sociais, históricas e culturais estabelecidas em um 

determinado contexto e local, e assim também entender o lugar social ocupado pelas 

mulheres em diferentes sociedades africanas. 

A leitura desta obra nos leva a algumas questões que se mostram fundamentais 

para os debates das relações de gênero existentes no continente africano, 

principalmente no que tange as modificações que ocorrem após o início da 

colonização. A linguagem e as diferentes concepções de gênero, além do marcante 

dualismo, trazidos pelas instituições coloniais foram responsáveis por inúmeras 

transformações nas posições políticas, econômicas e, especialmente, sociais dos 

elementos femininos e também masculinos. Essas mudanças são evidenciadas em 

diferentes artigos, a partir de estudos que nos mostram situações de específicos 

contextos socioculturais em que as mulheres estão inseridas. 

Mas, ainda que percebendo estas mudanças advindas com o domínio colonial, 

esta obra nos permite refletir também sobre um importante ponto. Em que medida 

essa dominação baseada em afirmar este dualismo sexual e subjugar as mulheres de 

fato transformou as posições sociais que culturalmente eram ocupadas por mulheres e 
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homens nas sociedades africanas? Quais são as formas de organização feitas pelas 

mulheres, após a colonização, que buscam manter e afirmar os lugares até então por 

elas ocupados? Esses questionamentos nos parecem bastante relevantes quando nos 

propomos a pensar na mulher africana não tomando como base apenas os paradigmas 

do pensamento ocidental. 

Assim sendo, com a presente obra pretendemos contribuir no intuito de buscar 

uma relativização das perspectivas dos discursos globais nos estudos de gênero, 

reconhecendo rupturas epistemológicas neste campo, reconhecendo o papel da 

mulher como indivíduo ativo em diferentes sociedades africanas e buscando entender, 

a partir de pesquisas que foquem nas realidades sociais específicas do continente, 

como vivências, escritas e ritos podem nos fornecer um rico material para que 

possamos compreender as marcas e relações de gênero que hoje se estabelecem. 
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