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Prefácio

EdilEuza PEnha dE Souza1

“Não se luta contra o racismo apenas 
com retórica e leis repressivas, não 

somente com políticas macrossociais 
ou universalistas, mas também,  

e, sobretudo, com políticas focadas  
ou específicas em benefício das  

vítimas do racismo numa sociedade 
onde este é ainda vivo.”

(Kabengele Munanga. Supernado o Racismo na escola)

N
o brasil, a conquista da escolaridade para negros 
e indígenas foi fruto de reivindicações e supera-
ção das desigualdades raciais existentes nos es-

tabelecimentos de ensino e na sociedade como um todo. 
nesse sentido, para os povos e comunidades indígenas 
e afro-brasileiras, a conquista da escolaridade permeia 

1 doutora em educação e Comunicação pela universidade de brasília (unb), 
onde leciona as disciplinas “Pensamento negro contemporâneo” e “etnologia 
visual da imagem do negro no cinema”.
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muitas lutas e deve ser compreendida como uma ferra-
menta para a construção de uma sociedade justa e iguali-
tária, transformando a escola num local de respeito per-
manente à diversidade e de combate ao racismo e a todas 
as formas de preconceito e discriminação. e com essa 
compreensão, os governos do presidente luiz inácio lula 
da Silva e da presidenta dilma rousseff têm sido histo-
ricamente coerentes em construir políticas de educação 
no sentido de reparar aproximadamente cinco séculos de 
total silêncio sobre os povos negros e indígenas na forma-
ção do brasil nação.

Somente a memória coletiva, a história e a cultura 
das comunidades negras e indígenas possibilitam educa-
ção plural e diversificada, no sentido de promover a aqui-
sição de novos conhecimentos e, ainda, proporcionam 
construir a escola que discuta a identidade desses povos 
em pé de igualdade com a identidade branca, e como elas 
foram apagadas do sistema educativo eurocêntrico. 

a educação formal constitui um dos principais me-
canismos de conscientização e conhecimento da verda-
deira história dos povos negros e indígenas. Pois, como 
afirma a professora Petronilha (2000), “Os benefícios de 
tudo que se aprende, inclusive na escola, devem reverter 
não unicamente para o indivíduo ou seus familiares mais 
próximos, mas para toda a comunidade”.

a educação das relações étnico-raciais projeta 
transformações e nos possibilita herdar um legado de so-
nhos, como nos ensinou Paulo Freire:

(...) para mulheres e homens, estar no mundo ne-
cessariamente significa estar com o mundo e com 
os outros. estar no mundo sem fazer história, sem 
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por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” 
sua presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, 
sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das 
águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, 
sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciên-
cia ou teologia, sem assombro em face do mistério, 
sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, 
sem politizar, não é possível (Freire, 1998).

o equilíbrio dos currículos escolares, em todos os 
níveis de ensino, depende fundamentalmente da valori-
zação das culturas africana e indígena, produzindo co-
nhecimentos que desenvolvam o aprender e o ensinar 
as diferentes raízes étnicas que compõem a história e a 
vida de nosso país. Falta a nossas(os) professoras(es) e 
educadoras(es) que não foram preparadas(os) para lidar 
com a diversidade como intrínseca à humanidade – nem 
tampouco receberam uma formação capaz de vislumbrar 
o desrespeito às diferenças como elemento prejudicial à 
aprendizagem de estudantes negros e indígenas – a per-
cepção de quanto estão contribuindo para manter em pa-
tamar elevado os índices de repetência e evasão escolar.

Partindo da tomada de consciência dessa realida-
de, a coleção sobre estudos africanos, afro-brasileiros 
e História indígena organizada pelos professores Fábio  
Feltrin de Souza, Cláudia Mortari, Zoraia 
Aguiar Bittencourt e Luisa Wittmann se soma às 
conquistas de políticas afirmativas implantadas no Brasil 
nos últimos 13 anos, dentre as quais destacamos aquelas 
advindas da lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhe-
cida como a lei de Cotas, que estabelece a distribuição 
de 50% das vagas dispostas nos processos seletivos nas 
universidades federais e instituições federais de ensino 
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técnico de nível médio, em cotas para negros e indíge-
nas em proporção no mínimo igual a desses segmentos  
étnico-raciais na população da unidade da Federação 
onde funciona a instituição. Graças à lei de Cotas, se-
gundo o Ministério da educação (MeC), 20% das vagas 
para estudantes das universidades públicas federais já 
são ocupadas por negros e indígenas. 

dividida em quatro volumes, “estudos africanos: 
questões e perspectivas”,  “Histórias africanas e afro-
-Brasileiras: ensino, reflexões e perspectivas”, “As rela-
ções étnico-raciais na sala de aula: propostas pedagógi-
cas” e “Protagonismo indígena na História”, a coleção 
“educação para as relações étnico-raciais” se consolida 
como um instrumento didático-pedagógico da história e 
da cultura dos negros e indígenas nos conteúdos ensina-
dos nas escolas da região de abrangência da universidade 
Federal da Fronteira em Sul (uFFS) – Campus erechim/
rS, e sobretudo, por ensejar a superação do racismo e das 
desigualdades raciais nos estabelecimentos de ensino. 
a proposta da Coleção é, portanto, possibilitar estudos 
das africanidades brasileiras na formação continuada 
das(os) professoras(es) do rio Grande do Sul, com tex-
tos e atividades no sentido de efetivar a implementação 
das leis federais no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e no 
11.645, de 10 de março de 2008.

Pensar a formação continuada como um pilar da 
carreira do magistério é criar possibilidades concretas 
para reverter um quadro preconceituoso e discrimina-
tório que ainda assola as escolas brasileiras. a formação 
continuada oferece subsídios ao desenvolvimento e trans-
formação da sociedade, pois como afirma o professor  
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Kabenguele Munanga (2005), “apesar da complexidade 
da luta contra o racismo, que consequentemente exige 
várias frentes de batalhas, não temos dúvida de que a 
transformação de nossas cabeças de professores é uma 
tarefa preliminar importantíssima”.

a coleção sobre estudos africanos constitui-se 
como um material didático fundamental para superação 
das desigualdades sociais e de combate ao preconceito e à 
discriminação racial na educação básica. É uma das mui-
tas ações concretas do Curso de aperfeiçoamento Plura-
lidade e Diversidade na Escola: uma Educação para as 
Relações Étnico-Raciais, ocorrido na universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (uFFS) – Campus erechim/rS, e 
será um instrumento permanente de referência para for-
mulação, nas escolas, de políticas de reparação, reconhe-
cimento e valorização da educação e das relações sociais, 
afetivas e étnico-raciais.

brasília, maio de 2016.

Referências

Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: 
Paz e Terra, 1998.

MunanGa, Kabengele (org.). Superando o racismo 
na escola. 2. ed. Ministério da educação, Secretaria 
de educação Continuada, alfabetização e diversidade: 
brasília, 2005.

SilVa, Petronilha beatriz Gonçalves e. dimensões e so-
brevivências de pensamentos em educação em territórios 
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africanos e afro-basileiros. in: liMa, ivan Costa; Sil-
Veira, Sônia Maria (org.). Negros, territórios e edu-
cação. Florianópolis: núcleo de estudos negros (nen), 
2000. p. 79.



Apresentação

Fábio FEltrin dE Souza 
Claudia Mortari

A balança das histórias: perspectivas das 
histórias das Áfricas

O escritor nigeriano Chinua achebe, em uma de 
suas entrevistas afirmou ser fundamental que 
ocorra aquilo que livremente traduzimos como 

“o equilíbrio das histórias”: diante de uma história que 
você não gosta ou que não te representa, é preciso con-
tar outra que a contraponha.1 Profundamente inspirados 
pelas ideias de achebe, consideramos necessário cons-
truir outras perspectivas acerca do ensino e da pesqui-
sa no campo dos estudos africanos, o que se constitui 
num desafio epistemológico e político para todos e todas.  

1 entrevista concedida por Chinua achebe em 2007 ao escritor nigeriano He-
lon Habila, publicada pela The Africa Report e Sable Mag. an interview with 
late nigerian author, Chinua achebe. disponível em: <www.theafricareport.
com/West-africa/an-interview-with-late-nigerian-author-chinua-achebe- 
by-helon-habila.html>. 
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Pensamos que a promulgação da lei nº 10.639/20032, 
determinando a obrigatoriedade do ensino da histó-
ria e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos 
escolares, e as diretrizes Curriculares nacionais para a 
educação das relações Étnico-raciais e para o ensino 
de História e Cultura afro-brasileira e africana de 2004, 
foram passos significativos nesse sentido. Mas pensamos 
que, para que ocorra efetivamente uma transformação 
nas maneiras de pensar e viver, é preciso, também, co-
nhecer, discutir, problematizar e refletir sobre questões 
que envolvem a construção de outras epistemologias. Pa-
rece-nos os quatro volumes da coleção “educação para as 
relações Étnico-raciais” são o resultado dessa tentativa.

intitulado “estudos africanos: questões e perspec-
tivas”, este é o primeiro volume da coleção “educação para 
as relações étnico-raciais” e um dos resultados do curso 
de formação continuada na área de diversidade, financia-
do pelo Ministério da educação (MeC), pela Secretaria 
de educação Continuada, alfabetização, diversidade e 
inclusão (SeCadi) e do Fundo nacional de desenvolvi-
mento da educação (Fnde) organizado pela universida-
de Federal da Fronteira Sul (uFFS)3. os autores(as) deste 
volume são estudantes de graduação, de pós-graduação 
e professores(as) universitários da área da história e de 
antropologia, de diferentes instituições, que aceitaram o 
desafio de colocar ao acesso de um público mais amplo 

2 o sistema de educação brasileiro é regulamentado pela lei de diretrizes e 
bases da educação nacional (ldb) promulgada sob o número 9.394/1996.  
A Lei nº 10.639/2003 alterou um dos artigos da LDB e que foi modificada 
novamente pela lei nº 11.645/2008, que institui a obrigatoriedade do ensino 
de História e cultura afro-brasileira e indígena. ao longo do texto, no entanto, 
optamos por citar a lei nº 10.639/2003 por sua importância histórica e políti-
ca relacionada ao Movimento negro. 
3 Fábio Feltrin de Souza foi o coordenador geral do projeto executado nos anos 
de 2014 e 2015.
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o resultado de suas reflexões no âmbito das discussões 
acadêmicas.

Composto por temáticas como ensino, literatu-
ra, tradição, oralidade, cinema e música, os textos têm 
como perspectiva teórica as reflexões no campo dos estu-
dos pós-coloniais e decoloniais. Talvez o seu maior mé-
rito seja evidenciar, como propõe Homi bhabha (2001,  
p. 24), “uma gama de outras vozes e histórias dissonan-
tes, até dissidentes – mulheres, colonizados, grupos mi-
noritários, os portadores de sexualidade policiada”. esses 
homens e mulheres africanos, fazem-se ouvir a partir de 
elementos tais como a literatura, a música, o cinema, a 
tradição, suportes de memória que possibilitam que se 
expressem de forma que fogem ao modelo colonial co-
nhecido e valorizado até então. aliás, como coloca anto-
nacci, no que se refere à produção de saberes de africanos 
nas áfricas (e seus descendentes na diáspora), na contra-
mão dos cânones ocidentais as narrativas e as estéticas, 
as dinâmicas de expressão e reconhecimento de histórias, 
de lutas e de memórias destes grupos subalternizados es-
tão a desalojar conhecimentos continentais engessados e 
fechados em si mesmos (2013, p. 248). Portanto, é ne-
cessário o questionamento do saber epistêmico ociden-
tal/colonial e o descobrimento e valorização das teorias 
e epistemologias do sul4 que pensam com e a partir de 
corpos e lugares étnico-raciais/sexuais subalternizados. 
não se trata de uma substituição, mas do surgimento de 
paradigmas outros.

4 E aqui não se trata de um recorte geográfico, mas, sim, de saberes, viveres, 
ideias de sujeitos subalternizados pelo pensamento eurocêntrico/colonial/mo-
derno (MiGnolo, 2003; anTonaCCi, 2013).
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o artigo que abre a presente obra, escrito pelo pro-
fessor Paulino de Jesus Francisco Cardoso, vem com uma 
provocação inicial: afirma que foi produzido para um lei-
tor atento e que tem como principal foco a apresentação 
e orientação para pesquisadores e pesquisadoras negras. 
Em sua reflexão, o autor faz um balanço e aponta desa-
fios importantes para, entre outras questões, um ensino 
de História da áfrica e das suas diásporas no ocidente 
que represente uma intervenção política não somente no 
âmbito acadêmico universitário, mas na educação esco-
lar em seus diversos níveis. Sua proposta articula a pro-
dução do conhecimento com a execução de intervenções 
públicas na construção de um ensino descolonizado e em 
prol da efetiva igualdade racial. o autor fala de um deter-
minado lugar e, talvez, esta seja, entre outras, a principal 
contribuição de sua reflexão: a articulação política como 
militante e acadêmico. Mas, para, além disso, sua escri-
ta propõe o desafio de construir uma educação política 
da população para o enfrentamento do colonialismo cuja 
marca essencial é o racismo.

o segundo capítulo, de autoria do antropólogo  
Paulo Müller, aborda a lógica e as relações de produção 
de conhecimentos sobre áfrica desde perspectivas colo-
niais e pós-coloniais, em especial a partir da discussão em 
torno da ideia de tradição. nesse sentido, problematiza, 
num primeiro momento, a construção do conhecimento 
sobre a áfrica realizada numa perspectiva colonialista e, 
portanto, associada a posições de poder político e econô-
mico para, em seguida, propor outro olhar sobre a ques-
tão visando a compreensão das lógicas sociais implicadas 
na produção dos conhecimentos chamados tradicionais. 
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Seu objetivo central consiste na ideia de que o “o pensa-
mento pós-colonial pode oferecer aportes de reflexão re-
veladores da colonialidade presente em qualquer forma 
de assimetria social, cultural, política ou econômica, e a 
partir daí estabelecer estratégias para sua dissolução”.

no terceiro capítulo, João Pedro Garcez e Fábio 
Feltrin de Souza indicam que as obras literárias Terra So-
nâmbula e Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra, do escritor Moçambicano Mia Couto, possibilitam 
compreender a experiência traumática vivenciada pelos 
africanos com o colonialismo europeu recolocando-os 
como protagonistas de suas próprias histórias. Para os 
autores, o texto de Mia Couto se encontra numa oposição 
“à uma política oficial do esquecimento” e está marcado 
pela dimensão humana da história.

de autoria de Cristina Prachthäuser Fusinato e 
Cláudia Mortari, o quarto capítulo também tem como 
aporte para a reflexão a obra de Mia Couto, Um rio cha-
mado tempo, uma casa chamada terra, objetivando 
compreender aspectos relacionados à visão de mundo em 
Moçambique no período pós-independência. Para as au-
toras, a literatura, entendida como testemunho histórico, 
possibilita apreender, a partir das vozes de sujeitos que 
vivenciaram o processo do colonialismo, aspectos rela-
cionados tanto a história quanto a cultura local.

no quinto capítulo, Cristiane Mare, por sua vez, 
nos apresenta uma reflexão sensível, a partir de tex-
tos biográficos e autobiográficos do sul-africano Nelson 
Mandela, acerca de momentos e enunciados, que foram 
orientadores da luta por igualdade. Segundo a autora, as 
reflexões de Mandela foram e são base importante para o 
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exercício da luta por liberdade pelo “exercício da tolerân-
cia e a defesa dos direitos humanos, não apenas na áfrica 
do Sul, mas por toda parte onde existam conflitos raciais e 
coloniais inerentes à expansão do Hemisfério ocidental”.

No capítulo seis, José Rivair Macedo expõe o fio 
condutor a guiar uma personagem emblemática da tra-
dição oral mandinga entre diversos suportes de memória 
e saber na áfrica ocidental. Perpassando memorialistas 
tradicionais até a posterior transcrição do saber oral em 
formato escrito e audiovisual, Sundjata Keita expõe-se, 
como aponta o autor, “em primeiro plano na história afri-
cana”, demonstrando a sobrevivência por meio das múl-
tiplas facetas de um elemento heroico de memória afri-
cana entre ambientes africanos tradicionais e ocidentais.

Por sua vez, Victor Martins de Souza nos apresenta, 
no sétimo capítulo, aspectos da cinematografia africana, 
em especial a nigeriana, discutindo desde aspectos da 
particularidade estética da filmografia pioneiro do conti-
nente até as características das produções africanas con-
temporâneas.

e, por último, Mahfouz ag adnane nos traz a músi-
ca africana como um fenômeno importante na história da 
descolonização na África. Particularmente, suas reflexões 
são relativas a “um movimento musical, além de político 
e com ramificações culturais amplas, criado e conduzido 
pela juventude Tamacheque, como parte de sua luta con-
tra a marginalização imposta após as independências que 
fracionou sua nação sociológica em cinco estados-nação 
(burquina Faso, níger, Mali, líbia e argélia)”.

Enfim, como diz a escritora nigeriana Chimamanda 
adiche, existem outras histórias que também importam e 
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que podem ser usadas para capacitar, humanizar e repa-
rar a dignidade perdida, tornando possível transformar a 
nossa humanidade. Possivelmente essa seja a contribui-
ção da presente obra.
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O movimento negro, os acadêmicos  
negros e a luta antirracista na educação

Paulino dE JESuS FranCiSCo CardoSo1

O presente texto, hoje traduzido em uma lingua-
gem acadêmica, não foi produzido para ser lido, 
mas para ser pronunciado em voz alta e pausa-

da, buscando mexer com um interlocutor atento. escrito 
entre 2013 e 2015, seu tom é o de apresentação e orien-
tação para a militância negra. esta fala foi elaborada para 
a Plenária nacional da união de negros pela igualdade, 
brasília, agosto 2015, e assembleia nacional dos agentes 
de Pastoral negros do brasil, nova iguaçu, rJ, setembro 
de 2015. Nelas realizamos um balanço que aponta desafios 
importantes para pesquisadores e pesquisadoras negras.

nesses eventos, procuramos cumprir um duplo ob-
jetivo. o primeiro é apresentar a associação brasileira de 
Pesquisadores negros (abPn) aos representantes de cada 

1 Professor associado da universidade do estado de Santa Catarina (udeSC), 
Presidente da associação de Pesquisadores(as) negros(as) (abPn) e Coorde-
nador do núcleo de estudos afro-brasileiros (neab/udeSC). 
e-mail: paulino.cardoso@gmail.com.
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uma das organizações do Movimento negro. associação 
que, em parceria com o Consórcio nacional de núcleos 
de estudos afro-brasileiros (neab), fundou mais de 140 
neabs, espalhados por todas as unidades da federação, 
o que nos torna uma das mais importantes organizações 
antirracistas do país, credenciada para dialogar com 
grandes e tradicionais organizações não governamentais, 
como Geledés – instituto da Mulher negra, Centro de 
estudos educacionais e relações Trabalhistas (CeerT), 
ou entidades nacionais do Movimento negro como Mo-
vimento Negro Unificado, UNEGRO, APNS, Coordena-
ção nacional de entidades negras (Conen), rede afro 
lGbT, Federação nacional associações de Pessoas com 
doença Falciforme (FenaFal), entre outras.

Busca, igualmente, refletir acerca dos desafios da 
luta antirracista na conjuntura política atual, marcada es-
pecialmente pela sombra de um Golpe de estado, promo-
vido por parte expressiva dos brancos de classes médias e 
altas desse país. uns movidos pela aparente perda de pres-
tígio social, outros pelo crescimento da participação políti-
ca de populações vulneráveis que se converte em acesso a 
bens e serviços jamais visto na história deste país.

nessas tensas disputas, emerge o poder avassa-
lador dos meios de comunicação monopolistas. apenas 
cinco famílias controlam rádio, canais de televisão, jor-
nais e revistas impressos e on-line, portais de internet, 
tornados instrumentos de ação política na defesa de seus 
interesses. aliado a isto, temos o mais conservador Con-
gresso nacional da nossa jovem democracia, dominado 
por parlamentares milionários, comprometidos com lob-
bies de todo tipo e conhecidos pela associação à bancada  
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bbb: do boi, da bala e da bíblia, que pretendem nos de-
volver para idade Média europeia. nesse passo, corremos 
o risco de acordarmos com a revogação da lei áurea. 
essa agenda conservadora combina distribuição de privi-
légios, como a concessão de auxílio moradia para juízes, 
mesmo estes morando na cidade onde trabalham, e o ata-
que aos direitos duramente conquistados como o Projeto 
de emenda Constitucional (PeC) 215, a revogação do es-
tatuto do desarmamento, a criação do estatuto da Famí-
lia e a restrição ao uso de anticonceptivos, especialmente 
para vítimas de estupro.

Mas, também, estamos premidos pelos esforços 
institucionais da Presidenta da república dilma rous-
seff para superar a crise política e governar, em um ce-
nário econômico e geopolítico internacional nada favo-
rável, no qual os atentados como o ocorrido na França 
em 2015 são apenas uma parte de uma história que en-
volve os esforços ocidentais, capitaneados pelos eua, 
de dominação de espectro global, em um mundo mul-
tipolar. Como diziam os velhos adágios: “quem semeia 
vento colhe tempestade…”.

a presidenta dilma rousseff, na ânsia de construir 
uma ponte com o mundo conservador, tem um Ministro 
da Justiça que nada faz para conter a violência no cam-
po e o assassinato sistemático de lideranças indígenas e 
quilombolas. não tenham dúvidas, ainda estamos de luto 
pela perda de status do Ministério da Secretaria de espe-
cial de Políticas de Promoção da igualdade racial. uma 
das maiores derrotas de nossa estratégia de luta institu-
cional da última década. e estamos apreensivos com as 
notícias da intenção do Ministério do Planejamento de 
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extinguir a Secretaria de educação Continuada, alfabeti-
zação, diversidade e inclusão do Ministério da educação.

Por outro lado, a Marcha das Mulheres negras 
Contra o racismo e pelo bem Viver, que ocorreu na capi-
tal federal no dia 18 de novembro de 2015, às vésperas do 
dia nacional de Consciência negra, e toda a mobilização 
nacional construída por tantas anônimas guerreiras bra-
sileiras, tem significado, para todos nós do campo antir-
racista e democrático, um sopro de esperança e renova-
ção. Voltaremos a isto mais adiante.

O lugar de onde falo

Como muitos da minha geração, faço parte daque-
les que acreditaram e acreditam que responsabilidade, 
trabalho duro e disciplina nos dariam uma carreira e uma 
perspectiva de futuro. nós somos aqueles que foram ini-
ciados no Movimento negro nos anos 1980, graduamos e 
nos qualificamos nos anos 1990 e, a partir desta década, 
passamos a ocupar os cargos de docentes universitários.

entretanto, aos assumirmos nossas funções, depa-
ramo-nos com o racismo institucional presente em nossas 
unidades de ensino. não tínhamos bolsistas, espaço físi-
co, suporte para pesquisa sobre temas relativos à áfrica 
e suas diásporas no ocidente. em suma, nossas preocu-
pações não tinham lugar na tradição acadêmica. na área 
de História do CnPq, até hoje não existe uma subárea 
de estudos africanos e da diáspora, pois nela só cabem 
assuntos enquadrados no sistema quadripartite fran-
cês. Por outro lado, para uma certa clerezia de História  
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da áfrica, formada por gente vinculada ao sul da europa, 
tal tema não pode ser conspurcado pelas ânsias do Movi-
mento negro, é matéria nobre, coisa de especialista com 
seu título de doutor, sua ausência de compromisso com as 
desigualdades econômicas e políticas e seu engajamento 
em projetos hegemônicos e institucionais. uma áfrica que 
se constrói prioritariamente com documentos escritos, 
produzidos por diferentes tipos de agentes coloniais, pre-
sentes em arquivos de alguma potência imperial. o mais 
terrível é que, em sua estratégia institucional, os historia-
dores de uma certa escola francesa fizeram discípulos por 
aqui, eles estão presentes nas bancas de concursos públi-
cos para as universidades federais, assegurando as vagas 
para seus filiados e garantindo o selo de pureza. Para eles, 
professores(as) negros(as) com histórico de pesquisa em 
Diáspora Africana nunca são bons o suficiente.

recentemente, o então Ministro renato Janine 
ribeiro chamou de ideologia nossos esforços para des-
colonizar o ensino de História, presente no documento 
base nacional Comum. ao mesmo tempo, soube que, 
nas bandas do Pará, alguns cientistas sociais acreditam 
que se pode construir um bom profissional da área sem  
etnologia indígena e estudos africanos e afro-brasileiros.

a memória dos intelectuais brancos é curta. es-
quecem que foram estes os temas que configuraram as 
ciências sociais em nosso país. Pior, no exercício de sua 
branquitude epistemicida, descumprem a legislação em 
vigor e ameaçam ser descredenciados pelo Ministério da 
educação. o grande sociólogo Guerreiros ramos, negro e 
senador da República, afirmava com razão que o racismo 
é uma patologia do branco brasileiro.
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Foram por essas razões que, ancorados na experiên-
cia do i encontro de Pesquisadores negros das univer-
sidades Paulistas (Marília, 1989), coordenado pelo Prof. 
Henrique Cunha Jr., no Seminário Superar a denúncia: 
o Desafio do Movimento Negro (PUC-São Paulo, 1991), 
que organizamos os congressos brasileiros de pesquisa-
dores negros (recife, uFPe, 2000; São Carlos, uFSCar, 
2002; São luiz do Maranhão, uFMa, 2004; Salvador, 
uneb, 2006; Goiás, uFG, 2008; rio de Janeiro, uerJ, 
2010; Florianópolis, udeSC, 2012; belém do Pará, uFPa 
2014; e dourados, ueMS, 2016), criamos a associação 
brasileira de Pesquisadores negros (abPn), o Consór-
cio nacional de núcleos de estudos afro-brasileiros  
(ConneabS) e mais recentemente iniciamos os esforços 
para instituir a associação de investigadores negros de 
américa latina e Caribe (ainalC).

nós somos frutos de uma antiga estratégia de luta 
antirracista, a educação como instrumento de mobilida-
de individual e coletiva, de enfrentamento das desigual-
dades e emancipação social. em verdade, pesquisadores 
como Willian robson Soares lucindo, Petrônio domin-
gues, entre outros, em suas pesquisas têm indicado no 
Movimento negro a centralidade da educação nas estra-
tégias de mobilização e emancipação social dos descen-
dentes de africanos.

Um novo ciclo de luta

Vivemos um novo ciclo da luta por igualdade em 
nosso país e, consequentemente, o fim da agenda demo-
crática que se configurou no fim da Ditadura Militar e 
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que, de algum modo, serviu de referência para as lutas 
democráticas nos últimos 30 anos.

ao contrário de nos anos 1970, não esperamos o 
bolo da economia crescer para depois distribuí-lo. nós 
mudamos esse paradigma. nós, ao longo dos últimos 
anos, sobre a batuta da sociedade civil organizada, em 
diálogo com um novo quadro político-partidário, produ-
zimos uma revolução democrática em nosso país.

estávamos substituindo o antigo projeto neolibe-
ral, baseado na redução do papel do estado, na libera-
lização dos mercados, na precarização das condições de 
trabalho e desarticulação da sociedade civil por uma nova 
proposta para o país consagrado na fórmula do cresci-
mento econômico combinado com enfrentamento da po-
breza e combate às desigualdades.

no nosso campo, elaboramos uma pauta multicul-
turalista que deixou nus os mecanismos que reproduzem 
a dominação branca em nosso país. ações universalistas 
articuladas à definição de políticas de combate às desi-
gualdades raciais tiveram o mérito de colocar o racismo e 
seus efeitos na agenda política do país.

do ponto de vista institucional, a legitimidade das 
políticas de ação afirmativas foi reconhecida pelo Execu-
tivo, Judiciário e legislativo. o brasil tornou-se signatá-
rio de diferentes convenções internacionais, entre elas a 
declaração e Plano de ação da iii Conferência interna-
cional Contra o racismo, Xenofobia e intolerâncias Cor-
relatas, em durban, áfrica do Sul.

nos sistemas de ensino, em especial, no Governo 
Federal, em tese, construímos um arcabouço jurídico e 
administrativo jamais visto, focado no combate às de-
sigualdades raciais na educação. leis Federais, como a  
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nº 10.639/03 e a nº 11.645/08, regulamentadas pelas di-
retrizes nacionais para a educação das relações Étnico-
-raciais e ensino de História e Cultura afro-brasileira, 
africana e indígena, estabeleceram as regras por meio das 
quais se pretende enfrentar o racismo e promover o res-
peito à diversidade cultural no cotidiano escolar, faltando 
o aprimoramento dos mecanismos de fiscalização do cum-
primento das normas. e, nesse sentido, uma reorientação 
do papel do ineP é fundamental. enquanto os colonos 
brancos continuarem ditando o ritmo das mudanças, a 
educação brasileira não avançará em direção à igualdade.

em relação à formação inicial, hoje sabemos, só isto 
não basta. Mais do que políticas de ação afirmativa para o 
acesso, precisamos levar em consideração a permanência 
e o sucesso de nossos egressos. E isto significa pensar não 
só as instituições Federais de ensino Superior (iFeS), mas 
igualmente instituições públicas, privadas e comunitárias. 
E isto também significa uma mudança de paradigma.

o que está em questão é a necessidade de aprofun-
dar as políticas de modo a definir metas e cronogramas. 
nós aprovamos cotas no serviço público federal, mas ve-
mos nossas instituições de ensino superior burlarem de 
forma assustadora as condições para efetivação da pre-
sença negra na docência universitária.

Igualmente, precisamos enfrentar as dificuldades 
para ampliar as oportunidades de acesso aos estudos pós-
-graduados em nossas instituições. e isso não será possí-
vel sem um diálogo fraterno com a SeSu/MeC, CaPeS  
e CnPq, para serem criadas diretrizes que estimulem os 
programas de pós-graduação no país a, primeiramente, 
mas não só, reservarem vagas para estudantes negros. 
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Em workshop realizado no final de 2013, indicamos à  
CaPeS a possibilidade de oferecimento de bolsas adi-
cionais para estudantes afro-brasileiros, assim como a 
adoção do quesito cor nos seus instrumentos de coleta de 
informação.

Falando em CaPeS e CnPq, já indicamos a estas 
instituições a brutal sub-representação de negros e ne-
gras nos programas de mobilidade acadêmica como o 
Ciência Sem Fronteiras. Colegas das HbCuS nos infor-
maram, em 2013, que das cinco centenas de estudantes 
participantes do programa, acolhidos nas instituições 
negras participantes, apenas cinco eram fenotipicamen-
te negros. Para nós, constituirá um avanço significativo 
nesta direção a implementação do programa abdias nas-
cimento de Mobilidade estudantil.

de outro lado, acertam aqueles que optaram pelo 
caminho da judicialização da luta antirracista no espaço 
escolar. Passados 12 anos da publicação da lei Federal 
nº 10.639/2003, muito ainda precisa ser feito. apren-
demos a duras penas que nos esfalfarmos nas estradas 
na busca por oferecer o máximo de formação continuada 
aos docentes da educação básica não significou uma am-
pliação do oferecimento de conteúdos previstos. em pes-
quisa recente onde avaliamos cinco anos de atividades do 
núcleo de estudos afro-brasileiros da universidade do 
estado de Santa Catarina (neab-udeSC), desde a san-
são daquela norma legal pelo ex-presidente luís inácio 
lula da Silva, percebemos que, entre escolas atendidas 
e não atendidas, embora demonstrassem conhecimento 
da existência da Lei, poucas significaram inclusão da te-
mática nos projetos político-pedagógicos, nos planos de 
ensino, nas atividades desenvolvidas em sala de aula e 
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em aquisição de material didático para as bibliotecas es-
colares.

nossas experiências exitosas quanto à perenidade e 
ao alcance das ações ocorrem quando contribuímos para 
organização e consolidação de programas municipais de 
diversidade étnica na educação. ao invés de formação ou 
oficinas para estudantes do ensino fundamental, que são 
eventos que logo se perdem no tempo, temos uma ação 
institucional, cujo foco central são os gestores públicos 
que organizam programas em três eixos: capacitação 
(gestores, multiplicadores e docentes), aquisição e pro-
dução de material didático, estudos e pesquisas (acesso, 
permanência e sucesso de estudantes afros) e fortaleci-
mento institucional (criação de diretrizes municipais de 
educação para as relações étnico-raciais pelo conselho 
municipal de educação, aprovação do programa por de-
creto ou lei municipal, definição do cargo de gestor do 
programa, estabelecimento de rubricas na lei orçamen-
tária Municipal anual e no Programa de ações articula-
das, inclusão nos exames de conhecimentos para admis-
são de professores).

não se trata apenas de desconhecimento de mate-
riais pedagógicos ou experiências exitosas, mas de racis-
mo institucional presente em todos os sistemas de ensino 
que tornam as escolas instrumentos de colonização men-
tal e de reprodução de hierarquias sociais que mantêm a 
população não branca brasileira na condição de trabalha-
dores dependentes desde o século XVi.

Como vem nos alertando Hannah arendt, o ra-
cismo e outras mazelas não são frutos da insanidade ou 
monstruosidades de um ou outro sujeito, mas é inerente à 
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configuração da própria modernidade ocidental, ao exilar 
metade da humanidade das suas condições de existência, 
jogar a outra dentro de suas próprias cabeças e banir a 
experiência como base para o conhecimento e a verdade.

durante os últimos 30 anos, acreditamos no cami-
nho proposto pelos canais democráticos, organizamos a 
sociedade civil, campanhas de esclarecimento, luta insti-
tucional em diferentes esferas, participamos dos mais di-
ferentes partidos políticos, conseguimos assim enfrentar 
o mito da democracia racial brasileira.

entretanto, para nosso desespero, nunca nos en-
carceraram tanto, nunca nos mataram tanto. Certamen-
te, dados das agências de saúde devem indicar o brutal 
impacto do sofrimento psíquico associado ao racismo na 
degradação de nossa saúde mental. Por último, a avalan-
che conservadora e fascista, capitaneada pelo fundamen-
talismo cristão, ameaça destruir tudo o que construímos 
de liberdades nas últimas décadas.

em minha opinião, nós chegamos ao limite daquilo 
que os descendentes de colonos europeus, autodenomi-
nados brancos, estão dispostos a negociar. Sejam eles de 
esquerda ou de direita, sejam conservadores ou progres-
sistas, eles controlam os mecanismos de legitimação de-
mocrática e grande parte de nós, de nossas organizações 
do movimento social, foram reduzidos a onGs que vivem 
de migalhas do Estado ou da filantropia.

Precisamos voltar ao básico, ancorados nas lu-
tas por libertação de povos oprimidos em todo mundo. 
necessitamos focar nossa ação na educação política da 
nossa população para o enfrentamento do colonialismo. 
Afinal, o racismo é somente isso, a face contemporânea 
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do colonialismo. aqueles que detêm os privilégios da 
distribuição de status, prestígio e poder, não cometeram 
suicídio político por terem sido esclarecidos da natureza 
racista de suas ações.

nesse sentido, acredito ser estratégico tornar o 
caso Miriam França, ativista negra e lésbica, presa injus-
tamente pela Polícia Civil do estado do Ceará em 2015, 
uma referência para ação do movimento negro. nós te-
mos que ser capazes de defender nossa gente contra as 
injustiças cotidianas causadas pelos colonos. Centenas, 
milhares de pessoas negras precisam dizer, em primeiro 
lugar, a nossos irmãos e irmãs oprimidos(as) que não es-
tão sozinhos(as). racistas de toda ordem devem ser lem-
brados que seus atos terão consequências, na medida em 
que a violência necessita de nosso silêncio cúmplice para 
se perpetuar.

aqueles que ocupam espaços de poder e não se 
acham vinculados a nós, veem-nos como um problema 
para os governos, não passam de novos administrado-
res coloniais, novos feitores da eterna “Casa Grande”.  
o exercício da ação governamental não pode servir ape-
nas às nossas redes de poder, às nossas afinidades ele-
tivas, mas deve ser instrumento de fortalecimento das 
organizações do campo antirracista.

entendo como absolutamente fundamental que o 
movimento organize uma plenária para uma definição 
de agenda política para a década dos afrodescendentes, 
como fazem os nicaraguenses, colombianos, espanhóis, 
entre outros. nesse sentido, devemos todos e todas apoiar 
de forma agressiva a Marcha das Mulheres negras, por-
que a mobilização que ocorre em todo país tem revelado 
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milhares de lideranças locais que podem renovar o movi-
mento negro.

Precisamos de um fórum para eliminar controvér-
sias e pactuar agendas baseadas em nossas próprias expe-
riências. Precisamos preparar nossa gente para as batalhas 
que virão, para arrancar dos brancos e seus capatazes nos-
so direito de sonhar como homens e mulheres livres.

Hoje, reconhecemos que muitas foram as conquis-
tas a ser comemoradas, em especial nas últimas décadas, 
e termos colocado o combate ao racismo na agenda po-
lítica de nosso país. de um modo geral, nós somos a ex-
pressão mais legítima do povo brasileiro, e o racismo é 
um obstáculo à plena cidadania no brasil.

entretanto, tudo o que conquistamos, tão presentes 
nas políticas públicas dos governos lula/dilma, ameaça 
desaparecer sobre o peso dos seus erros. em especial, con-
fundir acesso ao consumo com cidadania, esperar gratidão 
eterna das massas, amordaçar/cooptar os movimentos 
sociais e descuidar da educação política da população, es-
pecialmente neste segundo mandato, conquistado brava-
mente nas ruas, principalmente com o voto em massa de 
homens e mulheres negros. Para nossa surpresa, a presi-
denta construiu uma equipe de costas para os mesmos mo-
vimentos sociais, os mesmos que encantaram o país com a 
nossa “onda vermelha”, baseada em critérios: eficiência e 
competência. ou seja, pessoas que não devem seus cargos 
aos seus vínculos com a sociedade civil, mas ao reconheci-
mento do colonialismo branco.

a crise política que estamos vivendo é fruto de um 
modelo de governança que expulsou o neoliberalismo 
pela porta e o trouxe pela janela. O ajuste fiscal definido  
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para este ano acrescentará aos 378 bilhões de reais que 
seriam pagos aos rentistas mais 49 dos 60 bilhões de 
reais que se pretende poupar. No nosso campo específico, 
significa a redução ou adiamento de uma agenda de ações 
cujo objetivo era intensificar a democratização do acesso, 
permanência e sucesso na educação superior. não é pos-
sível que vivamos com um regime tributário em que mi-
lionários e bilionários paguem seis por cento de impostos 
e a classe trabalhadora pobre arque com os outros 53% de 
tributos. É difícil explicar a política de comunicação que 
não apenas esqueceu a regulamentação econômica da 
mídia, como encheu as burras das grandes famílias mo-
nopolizadoras com bilhões de reais de recursos públicos, 
cujo resultado, diante do fracasso eleitoral, foi a produ-
ção de um ódio político e um desprezo pelas instituições 
democráticas jamais vistos na história brasileira.

O que aprendemos

essa dura realidade tem indicado que nós, negros e 
negras, não podemos ficar à mercê de brancos, sejam eles 
de esquerda ou direita. não podemos esperar a boa von-
tade deste ou daquele governante para nos contemplar 
com cargos de primeiro escalão. desculpem-me, mas, 
sem uma representação parlamentar adequada ao pro-
tagonismo de nossas próprias lutas, nunca exerceremos 
a pressão necessária para transformar nossas demandas 
em políticas públicas.

Quantos parlamentares tomaram a tribuna para 
a defesa das nossas agendas? Quantos defenderam o 
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transplante medula óssea para o tratamento de doença 
falciforme? Quantos questionaram a alteração de acesso 
ao Prouni e Fies e seu impacto nas possibilidades de pes-
soas negras e pobres cursarem o ensino superior? Quan-
tos cobraram as titulações que dormem em berço esplên-
dido nas gavetas de algum burocrata de brasília?

Por outro lado, precisamos desgarrar os movimen-
tos sociais do papel legítimo desenvolvido pelas organiza-
ções não governamentais (onGs). Houve um tempo, em 
especial nos anos 1990, que, segundo o banco Mundial, 
essas organizações tinham a capilaridade e a leveza que 
permitia que os recursos fossem utilizados com maior efi-
ciência, beneficiando quem mais precisasse. No entanto, 
nos últimos 20 anos, com o uso e abuso dessas organiza-
ções, diante do descompromisso do poder público com as 
populações mais vulneráveis, esse sentido foi desviado. 
Sejamos evidentes, não cabe a nós a terceirização de polí-
ticas públicas não prioritárias para os diferentes níveis de 
governo. o movimento social não pode se deixar cooptar 
por 50, ou mesmo 500 mil reais. devemos lutar para que 
a política pública que administra bilhões atenda nossas 
demandas específicas.

Para tanto, precisamos voltar ao básico: a educação 
política de nossa população. daí a importância de apoiar-
mos a Marcha das Mulheres negras 2015. ela fugiu às 
intenções dos organizadores e sacudiu o país de norte a 
sul, mobilizando mulheres “invisíveis” nos grandes e pe-
quenos municípios. a Marcha de Mulheres negras nos 
enche de esperança por sua capacidade de reconstruir 
a capilaridade das organizações antirracistas e promo-
ver uma renovação dos quadros do próprio movimento 
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negro, desvinculando-o de partidos políticos e da filan-
tropia internacional e sendo capaz de fornecer uma nova 
leva de militantes que não se perdem numa linguagem 
racionalista exotérica, que compreendem as necessida-
des da população e que entendem o poder político de 
uma estética negra. as mulheres negras, vítimas de uma 
profunda opressão de classe, gênero e raça, que não têm 
nem mesmo segurança na preservação dos seus próprios 
filhos, estão contribuindo para construir um movimento 
negro na dimensão das pessoas.

Qual o papel dos acadêmicos negros?

nós acreditávamos (e acreditamos) que os núcleos 
de Estudos Afro-Brasileiros poderiam qualificar a luta 
antirracista. entretanto, nós subestimamos a capacidade 
de cooptação dos sistemas educacionais, marcados por 
modelos eurocêntricos e coloniais, que tornam muitos 
de nós cativos de nossos currículos, nosso pertencimen-
to e aceitação pelos coronéis brancos da academia (bon-
zinhos ou não). academia que desorienta nossos jovens 
que tendem a tornarem-se negros-ilhas (pretos cercados 
de brancos por todos os lados), ou odiar seus pouquíssi-
mos professores negros.

Para nós, ciência sem compromisso, ciência sem 
inserção nas culturas populares nos torna a todos legíti-
mos administradores coloniais, capatazes da “Casa Gran-
de”. Acadêmico decente é aquele que aceita o desafio de 
tornar-se orgânico da massa africana e afrodescendente, 
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que contribui para formar quadros e dar suporte ao mo-
vimento social e para os gestores de promoção de igual-
dade racial.

no entanto, nossa tarefa mais importante é colabo-
rar com o Movimento negro na desmontagem da máqui-
na colonial. em especial, o colonialismo mental que nos 
impede de pensar para além do estabelecido, para além 
do já dado. Trata-se, como diria Cristiane Mare da Silva, 
de “desmantelar a Matrix”.

As tarefas urgentes

nós, sociedade civil, precisamos aproveitar a opor-
tunidade para desvincularmos do alinhamento automá-
tico para com diferentes partidos políticos. lançarmos 
as bases de um movimento social autônomo capaz de 
expressar/representar os anseios da massa negra. daí a 
absoluta necessidade de criarmos um espaço de articu-
lação, resolução de controvérsia e pactuação de agendas. 
Acordos que devem ser consensuais o suficiente para va-
ler em nossas bases em todo país.

Por fim, é absolutamente central que construamos 
uma agenda internacional, que torne possível o diálogo 
com as agências multilaterais, e troca de experiências 
com afrodescendentes de américa latina e Caribe.

nós, companheiros e companheiras, usando uma 
imagem judaica, subimos a montanha e vimos a terra 
prometida. nossa tarefa: parir a geração que, à frente do 
nosso povo, tornará esse país uma terra de homens e mu-
lheres livres.
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Tradição e pós-colonialismo: conhecimento e 
múltiplos saberes sobre a áfrica

Paulo riCardo MüllEr1

Introdução

N
este capítulo, abordaremos a lógica e as relações 
de produção de conhecimentos sobre a áfrica  
desde perspectivas coloniais a pós-coloniais. na 

primeira parte, veremos como a noção de tradição tor-
nou-se operacional para as ciências sociais ocidentais 
exercerem controle sobre os tipos de representação pro-
duzidos sobre sociedades colonizadas. na segunda e na 
terceira, veremos como o pensamento pós-colonial nos 
instrumentaliza para redimensionarmos as relações as-
simétricas entre as modalidades hegemônicas e subal-
ternas de produção de conhecimento. na quarta e quin-
ta partes, abordaremos a obra de amadou Hampâté bâ,  
etnólogo e líder de uma confraria muçulmana do Mali, 

1 Professor assistente da universidade Federal da Fronteira Sul/Campus ere-
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buscando entender como seu pensamento se diferencia de 
outras linhas de pensamento anticolonial e da etnologia 
europeia devido ao modo como concebe a noção de tra-
dição. O objetivo final do capítulo é evidenciar as assime-
trias políticas implicadas nos mecanismos de validação de 
conhecimentos e saberes conforme seu posicionamento a 
partir de perspectivas mais ou menos hegemônicas.

Tradição, modernidade e colonialismo

Quando se fala em história da áfrica, a noção de 
tradição frequentemente é colocada em uma relação axio-
mática com a noção de história oral, ou seja, concebe-se 
que a história oral só se reproduz se transmitida de modo 
tradicional, através de relatos, ensinamentos, contos e 
mitos narrados pelos portadores desses conhecimentos 
a pessoas que representam novas gerações de suas socie-
dades. o que é tradição ou considerado tradicional, desse 
ponto de vista, é sempre uma reprodução do passado e, 
por isso mesmo, opera como uma representação fixa e es-
tanque do grupo social que a expressa. em uma das obras 
mais fundamentais para a compreensão do papel da(s) 
tradição(ões) no mundo contemporâneo, Hobsbawm as-
sim define o ponto de vista historiográfico sobre o concei-
to de tradição:

a “tradição” nesse sentido deve ser nitidamente 
diferenciada do “costume”, vigente nas socieda-
des ditas “tradicionais”. o objetivo e as caracterís-
ticas das “tradições”, inclusive das inventadas, é a  
invariabilidade. o passado real ou forjado 
a que elas se referem impõem práticas fixas  
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(normalmente formalizadas), tais como a repeti-
ção (HobSbaWM e ranGer, 1997, p. 12).

a distinção entre tradição e costume é, também, 
uma distinção de perspectiva e de escala. de perspecti-
va porque diferencia os pontos de vista segundo os quais 
as mesmas práticas podem ser classificadas como “cos-
tume” – o ponto de vista dos próprios praticantes – ou 
como “tradição” – o ponto de vista de quem estuda ou co-
nhece os costumes em seu conjunto, seja academicamen-
te ou como folclore. de escala porque permite a caracteri-
zação de determinados tradições como representações da 
identidade coletiva de determinados grupos e regiões do 
mundo, atribuindo às variações dos costumes as frontei-
ras e contatos entre diferentes sociedades.

a noção de “tradição inventada” que Hobsbawm 
deriva dessas distinções advém do fato de que a tradição 
é definida pela interpretação que determinados atores 
sociais fazem do conjunto de costumes que consideram 
característicos de determinadas sociedades. isto quer 
dizer que os atores que formulam as representações das 
tradições devem se calcar em perspectivas sobre o “todo”, 
tendo contato com diferentes setores, classes e grupos 
que compõem sua sociedade.

No caso da Europa do final do século XVIII até o iní-
cio do século XX, contexto que subsidia a maior parte das 
reflexões apresentadas por Hobsbawm sobre a “invenção 
das tradições”, os discursos e representações sobre as cul-
turas e identidades dos emergentes estados-nação foram 
formulados a partir de relatos e amostras de expressões 
culturais oriundas de diferentes localidades, coletadas e 
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registradas, sobretudo por comerciantes, militares e fun-
cionários das cortes aristocráticas, cuja circulação pro-
movia a troca de mercadorias, o pagamento de impostos 
e a comunicação entre diferentes grupos sociais e regiões 
geográficas. A partir da justaposição de referências cultu-
rais de diferentes origens locais em museus etnográficos 
e de história natural, em coletâneas de poesia e literatura 
popular, em festivais de música e dança, exposições de 
artesanato, etc., construíam-se e detectavam-se afinida-
des e semelhanças formais e de significado entre elas, a 
partir do que se projetavam teorias e suposições acerca 
de um passado em comum para diferentes costumes e 
expressões culturais (le GoFF, 1997; CliFFord, 1998).

a noção de tradição com a qual usualmente se tra-
balha a partir da historiografia ocidental é, assim, funda-
da na perspectiva dos setores que lideraram os processos 
de unificação nacional centralizados na instituição do Es-
tado. a organização da política e da economia europeias 
desde uma perspectiva estatal-nacional acompanhou o 
aumento da escala de produção e circulação de pessoas 
e mercadorias, resultando em processos de industrializa-
ção que vieram a suplantar os modos de vida e de produ-
ção considerados “tradicionais”, ou seja, pertencentes ao 
passado, enquanto os modos de vida social mais ajusta-
dos ao modo de produção capitalista passam a ser reco-
nhecidos como “modernos” (THoMPSon, 1998).

o crescimento das sociedades europeias em pro-
cesso de modernização gerou demandas pela expansão 
desse modelo para outras regiões do mundo em busca de 
novas fontes de recursos naturais. Tendo como horizon-
te a exploração e o controle sobre recursos, as relações  
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estabelecidas pelas sociedades europeias com outras so-
ciedades passam a se pautar pelo colonialismo, que não 
se define de forma geral a não ser como um conjunto com-
plexo de políticas e estratégias de efetivação de projetos 
de dominação política, econômica e cultural sobre outras 
sociedades. nesse sentido, o colonialismo europeu e os 
diferentes processos de colonização devem ser analisa-
dos a partir das múltiplas experiências de envolvimento 
em relações de poder cindidas pelo pertencimento socio-
cultural à sociedade metropolitana ou colonizadora, por 
um lado, e à sociedade colonizada ou nativa, por outro  
(MeMMi, 1977; Fanon, 1979).

Tradição, oralidade e evolucionismo

a noção de tradição tornou-se operacional para 
diferentes projetos colonialistas na medida em que dife-
renciava as sociedades ocidentais classificadas como mo-
dernas de “outras” sociedades que, por transposição da 
dicotomia, seriam tradicionais. o colonialismo perpetra-
do a partir do final do século XIX de forma mais intensa 
na áfrica, e no sul da ásia foi largamente apresentado e 
justificado como uma política de promoção da moder-
nização de outras sociedades espelhada na experiência 
europeia. o estudo das diferenças e das particularidades 
socioculturais dos povos não ocidentais tornou-se uma 
especialidade da etnologia, ligada à antropologia, que 
se ocupava do estudo da humanidade em sua universa-
lidade e generalidade. Com suas bases formuladas no  
contexto ocidental, tais áreas do conhecimento partiam 
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do pressuposto de que as sociedades que estudavam eram 
majoritariamente tradicionais, ou seja, que operavam 
segundo costumes adquiridos em tempos imemoriais e 
reproduzidos conforme as circunstâncias ecológicas de 
cada uma.

diante da diversidade de expressões culturais das 
sociedades colonizadas encontradas pelos agentes colo-
nialistas ao longo do processo de invasão de áfrica e de 
Ásia, a etnologia buscou catalogá-las e classificá-las de 
acordo com suas técnicas de produção e modos de orga-
nização política, tendo como parâmetro de comparação o 
estado atual da sociedade europeia de meados do século 
XiX, ensejando a formulação e difusão do evolucionismo 
social, doutrina científica que preconizava que o desen-
volvimento da humanidade seguia um padrão de avanços 
tecnológicos e econômicos, resultando em modos cada 
vez mais racionais e, por consequência, mais “civiliza-
dos”. o esquema evolutivo da humanidade pressuposto 
nas proposições evolucionistas era um corolário da pró-
pria dicotomia entre tradição e modernidade: as socieda-
des modernas seriam mais “atuais” e evoluídas, enquanto 
as sociedades tradicionais seriam “antigas” e atrasadas, 
ou, simplesmente, “primitivas”. ao evoluírem, as socie-
dades não ocidentais se tornariam mais parecidas com as 
ocidentais, e esta evolução poderia ser induzida por meio 
de sua modernização com viés civilizatório.

o reconhecimento de outras sociedades como mais 
ou menos civilizadas ou evoluídas dependeu do quan-
to etnólogos e outros intelectuais puderam decifrar as 
formas de comunicação e expressão e os esquemas de  
organização de sua vida social. Por este motivo, sociedades 
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que articulavam alguma forma de escrita passaram a ser 
considerados mais civilizados do que sociedades calcadas 
na oralidade. a presença de um código escrito permitiu 
aos intelectuais ocidentais traduzirem de forma mais 
imediata os “outros” costumes e instituições para a com-
preensão das sociedades ocidentais. a escrita também 
significava, aos olhos ocidentais, que sociedades dotadas 
de códigos de escrita seriam menos dependentes dos me-
canismos tradicionais de transmissão de conhecimentos 
para sua reprodução sociocultural.

o raciocínio apresentado até aqui mostra que o 
entrelaçamento entre oralidade e tradição foi construí-
do concomitantemente à implementação dos projetos 
colonialistas das nações europeias ocidentais no resto 
do mundo. de representação do passado europeu, a mo-
dernização a partir de transformações nos modos de vida 
tradicionais foi adotada como modelo de intervenção em 
outros contextos geopolíticos, o que significou o estabele-
cimento da escrita como suporte hegemônico de produ-
ção e difusão de conhecimento sobre “outras” sociedades, 
da mesma forma que sobre as sociedades ocidentais. isto 
é, passaram a prevalecer, em escala mundial, represen-
tações, descrições e análises sobre os chamados “povos 
sem escrita” produzidos por e para conhecimento das so-
ciedades ocidentais e com escrita, remetendo todo tipo de 
conhecimento produzido e difundido por suportes orais à 
condição de tradicional e, portanto, de mero costume ou 
de reação primária a diferentes estímulos, cujo sentido 
deveria ser decifrado e traduzido pelas ciências sociais 
ocidentais.
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Tradição e o pensamento pós-colonial

avanços nos próprios campos disciplinares da an-
tropologia e da história vêm contribuindo para a emer-
gência de perspectivas que buscam redimensionar as 
contribuições de diferentes formas de produção de conhe-
cimento sobre os chamados “povos sem escrita”. dentre 
as áreas geográfico-culturais abarcadas pelo colonialismo 
europeu moderno, a áfrica subsaariana era a que concen-
trava exemplos de sistemas culturais assentados predo-
minantemente na oralidade, e os códigos escritos presen-
tes haviam sido introduzidos pelo próprio colonialismo. 
Por isso, é de críticas à produção de conhecimentos sobre 
áfrica que emergem as principais reformulações das re-
lações entre tradição e oralidade.

Tais reformulações vieram com o desenvolvimen-
to de metodologias de análise histórica da cultura oral 
sistematizadas por Jan Vansina na obra Tradição oral 
como história, de 1961. a partir destas metodologias, 
passava-se a reconhecer a oralidade como fonte histórica, 
descentrando-se do olhar sobre a história da áfrica sub-
saariana construído sobre relatos de viagem escritos por 
exploradores, missionários, funcionários coloniais euro-
peus. nesse sentido, também contribuiu para esse des-
centramento a profissionalização e disciplinarização das 
formas de descrição dos costumes e instituições nativas 
sob a metodologia etnográfica desenvolvida no âmbito da 
antropologia a partir dos anos 1920.

entretanto, esse movimento toma uma forma mais 
nítida a partir dos anos 1950, momento em que se ini-
ciam os movimentos que levaram à independência de 
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grande parte dos países africanos, e em que intelectuais e 
sábios nativos, normalmente acessados como “informan-
tes” ou como “colaboradores” das pesquisas conduzidas 
por intelectuais ocidentais, começam a se profissionali-
zar como intelectuais de carreira e conduzir suas próprias 
pesquisas e produzir conhecimentos e representações so-
bre o contexto africano. emerge, com esse movimento, 
um conjunto de reflexões produzidas por pensadores de 
origem africana – bem como de outras origens em paí-
ses e regiões colonizadas, como o sul da ásia e o oriente  
Médio – sobre as condições de possibilidade da subsis-
tência das sociedades colonizadas enquanto nações inde-
pendentes. Por este motivo, esta corrente de pensamento 
se torna conhecida como “pós-colonial”.

ao se inserir em circuitos hegemônicos de produ-
ção e difusão de conhecimento acadêmico, o pensamento 
pós-colonial ou pós-colonialismo reivindica uma pers-
pectiva particular e privilegiada para a compreensão das 
lógicas sociais implicadas na produção dos conhecimen-
tos chamados tradicionais. ao longo do período colonial 
a demanda pelo registro por escrito das tradições orais 
como condição de validação empirista do conhecimento 
africanista permitiu a inserção de um “discurso subrep-
tício” (MudiMbe, 1992) na maior parte da produção in-
telectual ocidental sobre áfrica no início do século XX, 
a partir do qual os informantes africanos tomados como 
fontes deste conhecimento teriam pautado em torno de 
quais elementos as tradições africanas seriam pensadas 
como alteridades do ponto de vista ocidental.

a leitura pós-colonialista africana do africanismo 
seria, assim, uma estratégia de decifração de códigos e 
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linguagens contidas em diferentes gêneros de narrativas 
e relatos orais que teriam se mantido opacos ao olhar 
da filosofia ocidental, colocando ênfase na formação de 
uma intelectualidade africana nas éticas investigativas 
de sujeitos que as ciências sociais ocidentais enxergavam 
como meros informantes (Said, 1989). a compreensão e 
decifração desses códigos por intelectuais pós-coloniais 
não seriam, assim, apenas atos de produção de conheci-
mentos no sentido científico, mas a emergência de uma 
gnose, isto é, um autorreconhecimento do intelectual no 
modo como seus interlocutores expressam saberes sobre 
o universo.

o reconhecimento da gnose do pensamento pós-co-
lonial africano significou uma aproximação entre formas 
de conhecimento consideradas de naturezas diferentes. 
ao reconhecer nos discursos nativos sobre seus costu-
mes as mesmas operações intelectuais através das quais 
também se produz conhecimento acadêmico, pensadores  
pós-coloniais atribuem aos atores sociais em seus próprios 
contextos a prerrogativa da narração e representação de 
suas trajetórias sociais e do conjunto de suas tradições, 
prescindindo da validação acadêmica por meio da tradu-
ção para uma linguagem científica ocidental hegemônica. 
Como aponta o filósofo congolês V. Y. Mudimbe:

Poderia argumentar que uma antropologia da 
gnose africana, e assim a noção de uma tradi-
ção “nativa”, precedeu os discursos orientados 
diacronicamente pertencentes a relações sociais 
de produção, organização do poder e ideologias. 
Consequentemente, não se pode esquecer dos 
procedimentos pelos quais estes discursos foram 
fundados nem como articularam uma cultura que 
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estudiosos contemporâneos pudessem interro-
gar do ponto de vista de sua modernidade. ainda 
assim não estou convencido deste raciocínio. na 
minha visão, não se justifica a oposição binária es-
tática entre tradição e modernidade, pois tradição 
(traditio) significa descontinuidade através de 
uma continuidade dinâmica e possível conversão 
de tradita (legados). […] É a epistème do século 
XiX e início do XX que inventa o conceito de tra-
dição estática e pré-histórica (MudiMbe, 2013, 
p. 234).

em outras palavras, pode-se dizer que não tem sido 
somente os etnólogos e historiadores que apreendem 
aspectos dos saberes tradicionais de seus informantes, 
mas também estes últimos têm buscado apreender os 
princípios da pesquisa etnológica e da história oral, in-
corporando estes aprendizados às narrativas sobre suas 
trajetórias pessoais e da história e cosmologia dos grupos 
sociais a que pertencem.

Hampâté Bâ e o “tradicionalismo africano”

o texto “a tradição viva” do escritor malinês ama-
dou Hampâté bâ (1901-1991), publicado na coleção His-
tória geral da África, suscita algumas reflexões acer-
ca da relação entre o saber e seus suportes, anunciada 
pela epígrafe do texto, que começa com a frase “a escri-
ta é uma coisa, e o saber, outra” (HaMPÂTÉ bÂ, 2010,  
p. 167). a frase é de autoria de seu mestre, “Tierno bokar 
Salif, falecido em 1940, [que] passou toda a sua vida em 
bandiagara (Mali). Grande Mestre da ordem muçulmana  
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de Tijaniyya, foi igualmente tradicionalista em assun-
tos africanos” (HaMPÂTÉ bÂ, 2010, p. 167, nota 1).  
a vida de bokar foi objeto da obra pela qual Hampâté bâ 
se notabilizou mundialmente como “tradutor e intérprete 
da literatura oral tradicional” (MudiMbe, 1992, p. 414) 
e “especialista” em história oral africana, Vie et enseig-
nement de Tierno Bokar: le sage de Bandiagara [Vida 
e ensinamento de Tierno bokar: o sábio de bandiagara], 
de 1957.

as contribuições de Hampâté bâ para o pensamento 
social africano são reconhecidas principalmente como 
parte do aporte da geração de intelectuais negros que se 
organizou em torno do projeto “pan-africanista” liderado 
por figuras engajadas nas lutas de libertação e na lide-
rança dos movimentos e partidos que vieram a comandar 
os países independentes em várias regiões do continente 
africano. o enraizamento do pensamento pós-colonialis-
ta africano na crítica literária e cultural (aPPiaH, 1997,  
p. 2010) se relaciona com o fato de que estas figuras proje-
taram-se como literatos, disputando espaços e participan-
do do jogo político a partir de posicionamentos públicos 
difundidos na forma de textos escritos – discursos comi-
ciais transcritos, contos, romances, poemas, panfletos po-
líticos, análises de conjuntura, ensaios sociológicos – que 
buscaram evidenciar a universalidade de suas lutas e seus 
projetos, angariando, com isso, a solidariedade internacio-
nal de setores sociais afetados e contestatários das políti-
cas colonialistas/imperialistas também em contextos me-
tropolitanos ou identificados como “ocidentais”.

a obra de Hampâté bâ parece seguir um rumo 
diferente da literatura anticolonial ao escrever sobre a 
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particularidade de sua experiência pessoal. no prefácio 
da edição de 1980 do livro de 1957, Hampâté bâ se refere 
a Tierno bokar como seu “mestre e pai espiritual” que, 
entre 1905 e 1906, se envolveu em uma disputa inter-
pretativa acerca de como recitar uma oração, gerando 
a divisão da confraria tidjanista presente na cidade de 
bandiagara em duas correntes. antigos aliados de bokar 
não aceitaram a atuação da outra corrente na região e, 
em 1917, recorreram a contatos que tinham na adminis-
tração colonial francesa para que esta interviesse no con-
flito, “fazendo passar por questão política de tendência 
‘anti-francesa’ o que era um conflito de ordem religiosa e 
local” (HaMPÂTÉ bÂ, 1980, p. 8). À época, Hampâté bâ 
ocupava um cargo administrativo que o permitiu atuar 
como defensor, tanto de bokar quanto de seu rival reli-
gioso, “reconduzindo os fatos a suas justas proporções e 
de desfazer um certo número de boatos lançados contra 
os acusados” (HaMPÂTÉ bÂ, 1980, p. 8).

em 1937, o autor conheceu o capitão Marcel Car-
daire, que, em razão de conflitos como este, havia sido 
enviado pelo governo colonial ao Sudão francês (atual 
Mali) como “especialista em questões muçulmanas”, e 
que veio a editar a obra de Hampâté bâ publicada em 
1957 na França.

Se a obra pode ser lançada então, foi graças à co-
ragem teimosa, à paciência e, sobretudo, ao es-
pírito de justiça de Marcel Cardaire. Este oficial 
francês para questões muçulmanas primava pelos 
interesses e o prestígio de seu país, mas entendeu 
fazê-lo por respeito à verdade e à equidade.
aluno do grande etnólogo Marcel Griaule, ele 
aprendeu com seu mestre como abordar o africano,  
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em particular o sudanês (maliano, hoje em dia) e 
obter dele, pela confiança, o que nem a força e nem 
a sorte poderiam lhe arrancar (HaMPÂTÉ bÂ, 
1980, p. 7).

o senso de justiça implicado na publicação do livro 
de Hampâté bâ está no reconhecimento de sua “autoria” 
e do valor de seu “relato” como obra etnológica per se, 
e não apenas como “discurso nativo” a ser mediado ou 
traduzido pela etnologia metropolitana, sugerindo, de 
forma velada, que as obras de etnólogos centrais para a 
disciplina à época poderiam conter formulações e propo-
sições dos informantes registradas sob a autoria de inte-
lectuais europeus.

A tradição na etnologia

de acordo com Mudimbe (2013), a situação da an-
tropologia francesa no período que precede as descoloni-
zações africanas era um espelho do que alguns etnólogos 
caracterizavam como “ambiguidade” nos discursos in-
dependentistas africanos, entre a reivindicação do papel 
de “sujeitos da história” e a exigência da cooperação e da 
solidariedade ocidental tendo como base a corresponsa-
bilidade das metrópoles pelos problemas que as nações  
pós-coloniais viriam a enfrentar. a ambiguidade vista 
pela antropologia também era vista na antropologia. Pro-
posições da antropologia como estudo das estruturas lógi-
cas e inconscientes exemplificadas pelo que Lévi-Strauss 
chamou de “pensamento selvagem” (ou seja, o pensa-
mento em estado selvagem) permitiam ao mesmo tempo 
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um olhar sobre como as sociedades se reproduziam atra-
vés dos ritos e mitos como mecanismos de controle so-
cial, e como produziam seus “desenvolvimentos históri-
cos”, ou seja, como modificavam suas formas “sensíveis”  
(lÉVi-STrauSS, 1989).

as críticas à antropologia como instrumento de do-
minação colonial teriam gerado a “amplificação” de deter-
minados conceitos filosóficos subjacentes a ela, bem como 
ao conjunto das “ciências coloniais” (administrativas, jurí-
dicas, econômicas). ao buscar desconstruir “teorias sobre 
a norma, regra e sistema” que orientaram a produção do 
conhecimento antropológico colonial, a filosofia pós-colo-
nial africana dinamizada por intelectuais que ocuparam e 
ocupam posições de poder tende “a duvidar do valor éti-
co destas estimativas” (MudiMbe, 2013, p. 66). ou seja, 
a inadequação das unidades de análise – etnias, aldeias, 
reinados, etc. – pensadas pela antropologia ocidental clás-
sica e utilizadas como instrumentos administrativos de 
controle seriam reveladoras dos “limites do sistema de  
poder-saber ocidental” (MudiMbe, 2013).

através da trajetória de Tierno bokar, Hampâté 
bâ sistematizou a lógica de composição e segmentação 
das confrarias muçulmanas no oeste africano em torno 
de escolas corânicas de tradição sufi interpretada pelo 
governo colonial francês como modelo de agrupamento 
interétnico e, portanto, como ferramenta de controle 
populacional.

Grandes escolas islâmicas puramente orais ensi-
navam a religião nas línguas vernáculas (exceto o 
Corão e os textos que fazem parte da oração ca-
nônica).
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[…]
das crianças que saíam das escolas corânicas a 
maioria era capaz de recitar de cor o Corão intei-
ro, em árabe e no salmo desejado, sem entender 
o sentido do texto, o que demonstra a capacida-
de da memória africana. em todas essas escolas os 
princípios básicos da tradição africana não eram 
repudiados, mas, ao contrário, utilizados e expli-
cados à luz da revelação corânica. Tierno bokar, 
tradicionalista em assuntos africanos e islâmicos, 
tornou‑se famoso pela intensa aplicação deste mé-
todo educacional (HaMPÂTÉ bÂ, 2010, p. 204).

o exemplo das escolas corânicas e do aprendiza-
do mnemônico das práticas sufis é apresentado como 
exemplo do papel “generalizador” atribuído a persona-
gens reconhecidos como tradicionalistas africanos. Para 
Hampâté bâ, os tradicionalistas africanos seriam aqueles 
a quem se reconhece o estatuto de “conhecedores” ca-
pazes de trazer à tona, por meio de diferentes gêneros 
de narrativa, explicações tanto para diferentes aspectos 
do cotidiano quanto sobre grandes questões filosóficas. 
diferente da tradição pensada como conjunto de usos 
e costumes subdivididos e catalogados conforme suas 
particularidades, para Hampâté bâ, estudar as tradições 
significa conceber “um Todo onde todas as coisas se reli-
gam e interagem” (HaMPÂTÉ bÂ, 2010, p. 169).

Considerações finais

ao contextualizarmos a obra de Hampâté bâ sobre 
seu mestre Tierno bokar, vemos que as fronteiras entre 
conhecimentos acadêmico-científicos e tradicionais ou 
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folclóricos são menos determinados pela consistência 
de suas proposições ou sua capacidade de revelação de 
verdades universalmente aceitas do que por relações 
de poder assimétricas em disputas pela legitimidade e 
validação de determinadas formulações sobre questões 
social e politicamente relevantes. em contextos coloniais, 
a classificação de determinadas lógicas de produção 
de conhecimento como meramente tradicionais ou 
folclóricas operou como estratégia de marginalização e 
invisibilização das representações sobre as sociedades 
colonizadas produzidas por intelectuais originários e 
socialmente inseridos nestas mesmas sociedades.

Por estarem associadas a posições de poder político 
e econômico, assimetrias entre diferentes lógicas de pro-
dução de conhecimento e de representação da realidade 
são reproduzidas como justificativas para a manutenção 
da hegemonia de concepções eurocêntricas no mundo 
contemporâneo. em que pese sua adequação mais ime-
diata às situações vividas pelas sociedades colonizadas 
ao longo do século XX, o pensamento pós-colonial pode 
oferecer aportes de reflexão reveladores da colonialidade 
presente em qualquer forma de assimetria social, cultu-
ral, política ou econômica e, a partir daí, estabelecer es-
tratégias para sua dissolução.
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“Não há escritor que não partilhe des-
sa condição: uma criatura de  

fronteira, alguém que vive junto à  
janela, essa janela que se abre para os 

territórios da interioridade.”
(Mia Couto, Que África escreve o escritor africano?)

I.

D
iferente do colonialismo, que pode ser definido 
como uma ação de dominação política- econô-
mica-militar sobre a colônia, a colonialidade é o 

legado cultural, subjetivo e epistêmico que permanece 
na terra colonizada mesmo após o fim do colonialismo. 
Nesses termos, o fim do colonialismo necessariamente 
não significa o fim da colonialidade (MIGNOLO, 2003), 
tornando, portanto, a modernidade/colonialidade uma 
verdadeira experiência traumática recheada de todas as 
formas de violência. desse modo, não seria forçoso con-
siderá-la um “acontecimento limite”, como nos termos 
proposto pela historiadora argentina Maria inês Mu-
drovcic (2007), o que acarretaria uma série de desafios 
à capacidade representacional dessas experiências, osci-
lando entre os projetos de esquecimento implementados 
por um ordenamento de uma memória oficial e o silêncio 
constitutivos dos acontecimentos traumáticos. 

a modernidade/colonialidade parece ter encon-
trado seu paroxismo em áfrica. a inúmeras experiências 
violentas observadas nos diversos países do continente 
parecem converter-se em trauma coletivo na medida em 
que se inscrevem nas experiências individual, ao passo 
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que é o sofrimento individual que comprovaria a dimen-
são traumática de um determinado acontecimento co-
letivo. Talvez por isso a experiência traumática não se 
restrinja simplesmente ao aniquilamento das subjetivi-
dades, mas, ao contrário, acione o dispositivo da elabo-
ração (Friedl e FariaS, 2012, p. 21). É este dispositivo 
que suspeitamos estar presente na potencia criativa das 
obras do moçambicano Mia Couto. biólogo, jornalista 
e literato, Mia vivenciou ativamente o processo de in-
dependência e a posterior guerra civil em seu país que 
duraria 16 anos. eventos estes que são articuladores das 
narrativas coutianas, como podemos atestar no romance 
Terra Sonâmbula, publicado em 1992 e de forte caráter 
testemunhal. 

Por fim, também pretendemos examinar a condi-
ção de Mia como sujeito do entre-lugar, aquele que está 
na zona do choque cultural, do interstício, entre tradição 
e contemporaneidade, entre passado, presente e futuro, 
entre centro e periferia. esse local de disputa/diferença é 
armado esteticamente na narrativa coutiana, pois é ma-
nejado de forma a explorar suas possibilidades de criação 
e miscigenação (bHabHa, 1998), como será percebido a 
partir da análise da obra Um rio chamado tempo, uma 
casa chamada terra, de 2002.

II.

Terra Sonâmbula, o primeiro romance publicado 
de Mia Couto, e, provavelmente, seu mais premiado e  
conhecido, é centrado na narrativa dois jovens, Muidinga 
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e Kindzu. Histórias que se cruzam, mas que são trabalha-
das criativamente de maneira distinta: a de Muidinga, em 
terceira pessoa, e a de Kindzu, em primeira. os capítulos 
são alternados entre as situações passadas por Muidinga 
e Tuahir (1) e as leituras dos onze cadernos de Kindzu (2), 
que são realizadas por Muidinga, após ele ter encontra-
do-os em uma mala abandonada no machimbombo que 
dividia com o velho Tuahir. os dois personagens mais 
destacados, Kindzu e Muidinga, são jovens que estão em 
deslocamento, na busca de um novo rumo e uma nova 
esperança, visto que a guerra civil deflagrada logo após 
a independência moçambicana teria afastado os dois de 
suas terras de origem. Muidinga não recorda seu passado, 
Tuahir o encontrara extremamente doente num campo de 
deslocados, e então o adotara como sobrinho. Já Kindzu, 
depois de presenciar sua aldeia e família ruírem, resolve 
partir para juntar-se aos guerreiros naparamas na luta 
contra a guerra. esta, aqui age das mais diversas formas 
nos personagens: condiciona-lhes as ações, cerra-lhes  
as esperanças, tira-lhes o prazer de viver.

o tempo passeava com mansas lentidões quando 
chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão 
vinda de fora, trazida por aqueles que tinham per-
dido seus privilégios. no princípio, só escutávamos 
as vagas novidades, acontecidas no longe. depois, 
os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue 
foi enchendo nossos medos. a guerra é uma cobra 
que usa os nossos próprios dentes para nos mor-
der. Seu veneno circulava agora em todos os rios 
da nossa alma. de dia já não saímos, de noite não 
sonhávamos. o sonho é o olho da vida. nós estáva-
mos cegos ([Kindzu], CouTo, 2007, p. 17).
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Paiani (2013) sugere que a escrita de Mia é marca-
da por uma certa “urgência da escrita”, advinda, prova-
velmente, dos anos da guerra tendo a finitude em cons-
tante espreita: “eu estava, sem o perceber, a aplacar os 
demônios interiores que a violência da guerra haviam 
(sic) despertado em mim” (CouTo apud Paiani, 2013, 
p. 39). o moçambicano escreveu simultaneamente aos 
acontecimentos, como que, então, (des)tramando, lin-
guisticamente, o trauma da guerra e do colonialismo que 
a acompanhava. Para isso, a obra articula a experiência 
dos eventos e a imaginação criativa, familiar aos textos 
do autor, colocando-se, assim, em oposição a uma polí-
tica oficial do esquecimento (PAIANI, 2013). Com esta 
posição, Mia buscaria recuperar a dimensão humana da 
história, atribuindo protagonismo às vítimas do proces-
so, às vozes marcadas pelo dor e pelo sofrimento. Tarefa 
que parece estar diretamente ligada ao seu trabalho como 
jornalista durante os anos de guerra.

a postura de Mia Couto parece fazer eco com as re-
flexões de Kwame Appiah (1997) sobre a literatura afri-
cana da fase pós-colonial. O filósofo anglo-ganês pensa 
a relação do intelectual africano – ponderando que esta 
categoria seja, talvez, dependente do colonialismo – com 
a áfrica a partir da contestação das narrativas legitima-
doras do modernismo e do nacionalismo em prol de um 
humanismo, ou universal ético, preocupado “com o so-
frimento humano, com as vítimas do estado pós-colonial 
[…]” (1997, p. 216). Por isso, os romances dessa segunda 
fase, a fase pós-colonial, estariam longe de ser uma es-
pécie de celebração da nação, haja visto que seriam mar-
cados por uma deslegitimação do ocidente, na mesma  
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medida em que rejeitariam o projeto nacionalista da bur-
guesia nacional pós-colonial (aPPiaH, 1997, p. 213).

acompanhamos no Terra Sonâmbula um olhar 
deslocado: do indivíduo (o “herói nacional”, Samora Ma-
chel, por exemplo4) para o coletivo, o povo atingido pela 
guerra, que lutava para sobreviver. além deste feixe da 
narrativa coutiana, sua posição de intelectual pós-colo-
nial também é assentada a partir do vislumbre da perma-
nência de estruturas coloniais no governo da FreliMo 
(Frente de libertação de Moçambique) mesmo após a in-
dependência moçambicana. Mia Couto teria sido, confor-
me Paiani (2013), um dos militantes engajados na luta da 
FreliMo pela libertação nacional entre as décadas de 
1960 e 1970, quando, como jornalista, teria contribuído 
junto a outros intelectuais engajados em produzir uma 
diferente versão dos fatos, oposta a hegemônica histó-
ria colonial do Terceiro império Português. entretanto, 
perante as atitudes do governo pós-independência da 
FreliMo, Mia teria se afastado do movimento e suas 
insatisfações estão, confiamos, codificadas na escrita. No 
Terra, há um abismo entre a maioria pobre, como os per-
sonagens principais, e a minoria rica, observada através 
dos políticos: o administrador de Matimati, estêvão Jo-
nas e o português romão Pinto – trazidos nos cadernos 
de Kindzu. estêvão, uma alusão bem pouco discreta de 
Mia a FreliMo, seria um dos novos ocupantes de car-
gos públicos, com atuação desastrada e corrupta na nova 
função; como quando deixa a população do campo de  

4 Samora Machel (1933-1986) foi o líder da FreliMo na luta pela indepen-
dência e o primeiro presidente de Moçambique.
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deslocados faminta enquanto há recursos disponíveis – 
um administraidor, coutianamente.5

III.

Se Mia é um exemplo de intelectual pós-colonial 
nos termos indicados por appiah, vale destacar também 
seu sucesso internacional como escritor, já que ocupa o 
posto de moçambicano mais traduzido para outras lín-
guas. desse modo, parece prudente, sobretudo a partir do 
que já foi exposto, examinar mais de perto o consumo de 
sua literatura à luz de três hipóteses que, de algum modo, 
estão conectadas: suspeitamos que a narrativa coutiana 
esteja perpassada pela experiência de tempo presentis-
ta, tal qual imaginada pelo historiador francês François 
Hartog (2013). esse presentismo seria reforçado por uma 
crescente demanda por testemunho de acontecimentos 
traumáticos de um passado recente, como levantado por 
María inés Mudrovcic (2007; 2013); da mesma forma 
que é importante interrogarmos se Mia Couto não teria 
sucumbido ao “perigo de uma história única” africana, 
como alertado por Chimamanda adichie (2009).

François Hartog defende que a queda do Muro de 
berlin, em 1989, ganharia contornos simbólicos consis-
tentes ao anunciar a crise na ordem do tempo moderno. 

5 essa postura pode ser encontrada também em Um rio chamado tempo, uma 
casa chamada terra. o tio de Marianinho, ultímio, representaria a elite mo-
çambicana sedenta por riquezas e ainda alinhada ao um projeto ocidental/
colonial. ou ainda em Fulano Malta, militante da guerrilha para a indepen-
dência, porém desiludido com o projeto nacional que a ela seguiu-se. Sobre 
ultímio, Fulano Malta (2003, p. 118) tece copiosas palavras: “É um desses que 
pensam que são senhores só porque são mandados por novos patrões”.
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a partir da noção de regime de historicidade, ferramen-
ta heurística cunhada por Hartog para avaliar a maneira 
como as diversas experiências de tempo articularam pas-
sado, presente e futuro, o historiador sustenta a hipótese 
que, partir de 1989, esses estratos temporais passaram 
a ser articulados de um modo novo. estaríamos presen-
ciando a emergência de um presente onipresente e estag-
nante, na medida em que se observa um fechamento da 
dimensão de futuro com o falecimento das energias utó-
picas, na mesma medida em que moldaria conforme, suas 
aspirações, um passado que deseja. nessa nova experiên-
cia de tempo dominante, o presente absoluto rompeu os 
laços entre experiência e expectativa, dando continuida-
de ao distanciamento entre espaço de experiência e ho-
rizonte de expectativa que Reinhart Koselleck identifica-
va na aceleração do tempo da modernidade. rompendo 
este elo, o presente criou uma lacuna que se vê incapaz de 
preencher, uma vez que se instaurou a impossibilidade de 
ser o próprio ponto de vista sobre si. nessa radical rear-
ticulação entre passado, presente e futuro, constata-se  
a perda das antigas referências, talvez por isso haja uma 
inquietante e ansiosa ânsia por por raízes e identidades. 
Hartog percebe um sintoma dessa busca nas recentes 
demandas por memória e patrimonialização. da mesma 
forma que o ataque às torres gêmeas, em 11 de setem-
bro, evento tratado como espetáculo e massivamente 
transmitido pela televisão, foi historicizado enquanto 
acontecia, ou seja, ele “entrava para história”. Fernando 
nicolazzi caracteriza a banalidade de nossa experiência 
histórica contemporânea como aquilo que surge entre a 
a aceleração que faz o ato chegar primeiro que o tempo e 
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“o discurso que decretaria a história realizada antes mes-
mo que o evento se torne completo” (niColazzi, 2010,  
p. 230). de algum modo a literatura de Mia Couto anun-
cia e reflete a problemática de habitar o presente, buscan-
do responder as questões inquietantes postas nesse novo 
ordenamento temporal já que, nas palavras do moçam-
bicano, “se o passado nos chega deformado, o presente 
deságua em nossas vidas de forma incompleta. alguns vi-
vem isso como um drama. e partem em corrida nervosa à 
procura daquilo que chamam a nossa identidade”.6

na mesma esteira do debate instaurado por Hartog, 
María Inés Mudrovcic identifica nessa busca de identida-
de um “passado que é devorado pelo presente”. a relação 
que este regime temporal estabeleceria com o passado 
seria então o de um passado-presente, refletido na histó-
ria do tempo presente. nela o passado recente não pode 
mais ser um passado diferente e distante, o passado-his-
tórico do regime de historicidade moderno é, em outro 
sentido, um passado de uma temporalidade que retorna, 
que se faz presente: a temporalidade da experiência trau-
mática. os acontecimentos limite são sintomáticos dessa 
experiência, ao passo que questionam tanto a separação 
entre passado e presente quanto os limites da representa-
ção histórica, pois os historiadores perderiam “a posição 
‘privilegiada’ [para construir a representação histórica] 
que lhe dava a distância temporal”. daí é que os papéis 
do testemunho, da memória e da história são, acredita 
Mudrovcic, invertidos dos anos de 1990 em diante, na 
“era do testemunho”. o testemunho dos sobreviventes 

6 na palestra proferida por Mia em 2003, A fronteira da cultura, compilada 
em Pensatempos (2005, p. 14).
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destes acontecimentos limite seria, nesse sentido, uma 
forma privilegiada de acesso a experiência histórica, ou, 
com tom ainda mais entusiasta, o testemunho em si pró-
prio carregaria a reconstrução histórica e seria “a repre-
sentação das experiências mais significativas e profundas 
de uma pessoa”7. não seria forçoso supor, portanto, que 
a memória e o efeito performático da testemunha trans-
formaram-se nos mestres da vida, subvertendo a lógica 
da antiga máxima de Cícero da historia magistral vitae. 

a narrativa coutiana é, como já vimos, permeada 
por sua experiência nos eventos ocorrido em seu país, 
tendo assim forte caráter testemunhal. daí a indagação 
se o texto de Mia Couto não responderia a essa nova eco-
nomia testemunhal erguida sob as balizas de da nova 
ordem do tempo, de modo que a  escrita de Mia Couto, 
e do personagem de Kindzu, na obra Terra Sonâmbula, 
parecem expressar sintomas desse presentismo. em uma 
palestra proferida em Maputo e intitulada A fronteira da 
cultura, Mia questiona as três dimensões do tempo mo-
çambicanas: “[o] passado foi mal embalado e chega-nos 
deformado, carregado de mitos e preconceitos. o presen-
te vem vestido de roupa emprestada. e o futuro foi enco-
mendado por interesses que nos são alheios”. Na ficção, 
Kindzu parece perturbado por esse passado que não ces-
sa em ser presentificado. Por isso escreve seus cadernos, 
organizando as “sofrências” para se “apagar” do presente, 
para, enfim, esquecê-lo. Seu criador, contudo, usa a lite-
ratura para relembrar – representificar? – e assim “aju-
dar a manter vivo o desejo de inventar outra história para 

7 Tradução livre da citação que Mudrovcic fez de Frank ankersmit (2007,  
p. 141), um dos teóricos dedicados à crise da representação histórica.
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uma nação e outra utopia como saída” (CouTo, 2005,  
p. 10; Paiani, 2013, p. 29). a literatura de Mia seria, nes-
ses termos um instrumento de ressignificação do passado 
e do futuro, típico do testemunho do trauma, como afir-
mamos anteriormente. da mesma forma que podemos 
indagar se Terra não seria um dispositivo de fuga desse 
presente onipresente. Mia Couto vaga pelos tempos para 
superar o tempo, interrompe a política do esquecimento 
sem patrimonializar um passado ideal. o tempo de Mia 
Couto é expresso como abertura, como potência.

Há, porém, outro debate pertinente a tais questões: 
a emigração aos estados unidos, realizada ainda em sua 
juventude, é um instante de deslocamento para a nige-
riana Chimamanda adichie. imersa no estranhamento 
relativo a suas novas condições de existência, a autora 
observa que o ocidente carregaria uma única história 
da áfrica e ela seria composta por guerras e catástrofes.  
a posição padrão para com o continente africano é, logo, 
uma posição de piedade, e não a relação de seres huma-
nos iguais do humanismo e do universal ético. a intenção 
de adichie não é negar as narrativas dos males coloniais, 
é, sim, despertar e intervir diante da preocupação sobre o 
que a autora nomeia de “perigo da histórica única”.

Todas essas histórias fazem-me quem eu sou. Mas 
insistir somente nessas histórias negativas é su-
perficializar minha experiência e negligenciar as 
muitas outras histórias que formaram-me (sic).  
a única história cria estereótipos. […] Claro, áfrica 
é um continente repleto de catástrofes. Há as enor-
mes, como as terríveis violações no Congo. e há 
as depressivas, como o fato de 5.000 pessoas can-
didatarem-se a uma vaga de emprego na nigéria.  
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Mas há outras histórias que não são sobre catás-
trofes. e é muito importante, é igualmente impor-
tante, falar sobre elas. eu sempre achei que era 
impossível relacionar-me adequadamente com 
um lugar ou uma pessoa sem relacionar-me com 
todas as histórias daquele lugar ou pessoa. a con-
sequência de uma única história é essa: ela rouba 
das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento 
de nossa humanidade compartilhada difícil. enfa-
tiza como nós somos diferentes ao invés de como 
somos semelhantes (adiCHie, 2009).

Mia não estaria em uníssono com a história única? 
Seu sucesso seria tributário de uma imagem pré-concebi-
da de áfrica que o ocidente carrega? Como sua literatura 
poderia interagir com os leitores ocidentais que portam 
em seus imaginários uma áfrica “triste”? Vamos cá pro-
por um dissenso. Por um lado, os males do colonialismo e 
da colonialidade/modernidade estão em foco na narrativa 
coutiana. além dos comentários já decorridos, há inúme-
ras passagens no texto que poderiam atestar essa preo-
cupação: Muidinga querendo limpar o machimbombo  
antes de ocupá-lo junto a Tuahir, “lhe peço, tio Tuahir.  
É que estou farto de viver entre mortos”; ou Kindzu, dian-
te das desventuras ocorridas em sua aldeia, “eu tinha de 
sair dali, aquele mundo já me estava matando”. doutro, 
com a literatura como condição pela qual adentramos 
esse universo, criativa e singular elaboração artística de 
Mia, recuperamos a dimensão humana da história, crian-
do empatia e identificações com personagens e situações, 
solidarizando-nos como humanidade. assim sendo, o 
Terra – e outras de suas narrativas – não poderia ser 
considerado apenas uma história de guerra, o que invi-
sibilizaria as sensibilidades humanas contidas nele. ora, 
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Muidinga encanta o leitor com sua atitude perpassada de 
esperança na busca de seu passado. Também Kindzu, na 
inspirada escrita de seus cadernos, leva por vezes o lei-
tor à um êxtase onde, diante da exuberância do relato, os 
males são obliterados. da boca de Farida, em um navio 
naufragado, emergem as expressões de um tempo, como 
dissemos, marcado pela abertura:

Suas roupas molhadas ofegavam de encontro à 
pele. a beleza daquela mulher era de fazer fugir o 
nome das coisas. olhando o seu corpo se acredita-
va que nunca nele a velhice haveria de morar. Cor-
po sedento, olhos sedentários. Sua voz saía sem 
vestes, nua como se dispensasse palavras.
— Me chamo Farida, disse ([Kindzu], CouTo, 
2007, p. 62).

Só podemos falar em “história única” por parte de 
Mia se ignorarmos tal âmbito de seu texto. ademais, o 
moçambicano também soa inquieto em pensar novas 
temporalidades, e o que ele parece querer, a partir de um 
escape marcado por seu desejo pela lembrança do passa-
do e pelo esquecimento do presente, é realizar uma fuga 
a hegemonia do presentismo. o enredo do Terra Sonâm-
bula é uma construção de Mia que se desenvolve em uma 
temporalidade que não é homogênea nem linear. as nar-
rativas paralelas do livro carregam cada qual temporalida-
des próprias e o fim da obra (em um caderno de Kindzu) é 
também seu começo (em uma narrativa sobre “um velho e 
um miúdo”). esse ambíguo momento é o do encontro de 
Kindzu com Muidinga e Tuahir na “estrada morta” que foi 
o cenário de todo o conto destes dois. o encontro aconte-
ce, porém, em um choque de temporalidades, pois se da 
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perspectiva de Kindzu o encontro ocorre logo após ele ter 
deixado cair sua mala com os cadernos, na perspectiva 
do leitor e de Muidinga o encontro é posterior a toda a 
história e posterior a leitura integral dos escritos de Kin-
dzu por parte de Muidinga. É nesse conflito temporal que 
descobrimos que o miúdo Muidinga existe condicionado 
ao esquecimento de Gaspar, filho de Farida – Muidinga 
havia perdido sua memória quando doente, e é nesta si-
tuação em que Tuahir o ajuda no campo de deslocados. 
Muidinga/Gaspar pôde, então, retomar sua memória 
através da leitura dos escritos de Kindzu. “assim, o ro-
mance de Couto situa-se entre o desejo de Muidinga de 
lembrar e o de Kindzu de esquecer”, aponta Paiani.

São também estes os desejos de Mia Couto, que 
procura efetuá-los através da invenção da memória e da 
experimentação de outras temporalidades que sejam  
não-hegemônicas e não-lineares no seu ato de escrita.  
o moçambicano, em entrevista (COUTO, 2015), afirma que:

aqui [em Moçambique] a literatura pode ter uma 
função quase terapêutica porque é preciso dizer 
que não houve um único passado. Houve muitos. 
e isso colide com a ideia de uma certa unicidade e 
linearidade do tempo. Há que não ter medo dessa 
diversidade. essa relação serena com a pluralidade 
exige um trabalho de sedução. É preciso dizer: cada 
um de nós é feito de muitos. e o tempo em que vi-
vemos tem muitos tempos dentro (CouTo, 2015).

Mia deseja e, quando escreve, consuma seus an-
seios: os textos do autor seduzem a pensarmos junto a ele 
novas temporalidades e novas experiências de tempo que 
sejam regidas pelo respeito a pluralidade de tempos que 
existe em Moçambique ou mesmo em “cada um de nós”. 
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IV.

“Onde deveríamos ver dinâmicas vis-
lumbramos essências, onde  

deveríamos descobrir processos  
apenas notamos imobilidade.”

(Mia Couto, Por um mundo escutador)

“Os lugares são bons e ai de quem não 
tenha o seu, congénito e natural. Mas 
os lugares nos aprisionam, são raízes 

que amarram a vontade da asa.”
(dito Mariano, Um rio chamado  

tempo, uma casa chamada terra)

o chamado pós-estruturalismo francês, em espe-
cial autores como Jacques derrida e Michel Foucault, 
está preocupado em questionar noções centrais do pen-
samento moderno, deslocando, assim, lugares e essencia-
lismos historicamente enterrados na construção subjeti-
va do “homem” ocidental. o jamaicano Stuart Hall, leitor 
atento destes autores, examina como esse descentramen-
to atua na esfera do sujeito, isto é, em sua identidade. 
o autor coloca a identidade como seu objeto de estudo 
e percebe, um deslocamento na “modernidade tardia”: 
nela, o sujeito do iluminismo (centrado e dotado das ca-
pacidades da razão) e o sujeito sociológico (que se forma 
na relação estabelecida com os outros) seriam descentra-
dos8, processo no qual os “quadros de referência que da-
vam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo so-
cial” são abalados, emergindo um sujeito de “identidades  

8 Ver Hall (2006).
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abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas” 
(2006, p. 46). dessa forma, o sujeito pós-moderno de 
Hall não é um “eu” coerente ou uma identidade essencial, 
mas um sujeito que se encontra diante de múltiplas pos-
sibilidades culturais de identificação, definidas situacio-
nalmente e que podem ser coerentes ou contraditórias, 
como nos personagens engendrados por Mia Couto

em Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra Marianinho, personagem principal do livo, narra 
sua volta à ilha de luar-do-Chão com o objetivo de reger 
as cerimônias fúnebres de seu “avô”. Cinco anos antes 
deste evento doloroso, ele havia mudado à Cidade para 
estudar. Cidade e luar-do-Chão são divididas por um 
pequeno rio real e um grande rio simbólico: elas funcio-
nam como o encontro e a separação entre modernidade 
& tradição e centro & periferia. a volta de Marianinho o 
conduz a vivenciar uma experiência diaspórica, (des)(re)
articulando signos de sua identidade. o lugar da diáspora 
é onde emergem identidades múltiplas e reidentificações 
simbólicas, um lugar em deslocamento constante, onde 
“places de passage e significados que são sempre posicio-
nais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um es-
pectro sem começo nem fim” (HALL, 2003, p. 33). Maria-
ninho encontra-se num significativo embate identitário, 
simbólico e diaspórico, sobretudo porque ele se percebe 
como um sujeito descentrado: “[a]s ruas estão cheias de 
crianças que voltam da escola. algumas me olham inten-
samente. reconhecem em mim um estranho. e é o que 
sinto. Como se a ilha escapasse de mim, canoa desamar-
rada na corrente do rio”.9 algo também parece escapar a 
Mia Couto, como se sua identidade também escorresse 

9 em um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (CouTo, 2003, p. 91).
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rio abaixo. Branco, filho de pais portugueses, militante da 
independência moçambicana, escritor pós-colonial huma-
nista, poeta, contista e romancista marcam sua condição 
de um viajante de identidades: “[o escritor d]eve estar dis-
ponível para se negar a si mesmo. Porque é só assim que 
ele viaja entre identidades. e é isso que um escritor é – um 
viajante de identidades, um contrabandista de almas”, es-
creveu o moçambicano em Que África escreve o escritor 
africano? Refletindo-se como sintoma de uma áfrica plu-
ral, múltipla, heterogênea e impossível de capturar.

Mia e Marianinho são “criaturas de fronteira”, ha-
bitam o deslize cinza da indecidibilidade. Homi bhabha, 
indiano, radicado no Reino Unido, afirmaria que ambos 
habitam o entre-lugar. Diante da dificuldade de refletir 
sobre identidade no espaço-tempo contemporâneo, fluí-
do se apresenta, bhabha propõe como inovação teórica 
desviarmos o olhar para o entre-lugar: “aqueles momen-
tos ou processos que são produzidos na articulação das 
diferenças culturais”. São nestes entre-meios que ocor-
rem os choques culturais, negociando e produzindo sig-
nos a partir das diferenças. É, pois, estes interstícios que 
“fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 
subjetivação – singular e coletiva – que dão início a novos 
signos de identidade e postos inovadores de colaboração 
e contestação, no ato de definir a própria ideia de socie-
dade” (1998, p. 20).

o entre-lugar não deve, entretanto, ser lido inge-
nuamente como um lugar geográfico – aspecto que o ori-
ginal in-between bem capta. ele é, em alguma medida, a 
temporalidade disjuntiva da escrita de Mia, que vislum-
bramos no Terra; ou quando, no Um rio…, perturbado 
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com o naufrágio que vitimou vários moradores de luar-
-do-Chão, Padre nunes vai até a casa do feiticeiro e diz: 
“atire os búzios, Muana wa nweti”; ou o próprio cenário 
da narrativa de Um rio…, onde a relação entre ilha-cida-
de dá-se nos embates entre tradição & modernidade10 e 
centro & periferia; ou, ainda, beira, a cidade natal de Mia 
Couto, em Moçambique, “uma espécie de diálogo entre 
lugares” para ele, pois fugia da lógica colonial de hierar-
quização de espaços.11

a situação do “entre”, do deslocamento, da fenda, 
tão cara a Mia e seus textos, é proeminentemente o lu-
gar da tradução cultural. Para bhabha, a tradução seria 
sempre uma intervenção cultural renovativa e criativa. 
Pensamos que a escrita de Mia Couto seria uma maneira 
privilegiada de apropriar-se da condição da fissura para 
criar o novo. Tal como na gramatologia de derrida, Couto 
dobra a língua e desloca o significante do significado, ins-
taurando o novo. o júbilo estético ao lê-lo advém da cria-
tividade textual do moçambicano. Seus livros são perpas-
sados por brincriações que performatizam-se tanto na 
retomada de palavras de origem bantu em seus textos  (o 
que fez a Companhia das letras produzir um glossário 
para as edições brasileiras de seus livros),  como também 
nos neologismos: “arco-iriscando”, “sozinhar-me”, “in-
fanciando”, “ninguéns” e incontáveis outros.12 a escrita 

10 Como quando, no Terra, sob um céu estrelado e diante de uma fogueira há 
um compartilhamento de histórias de Muidinga com Tuahir, num momento 
romanticamente tradicional. na narrativa, porém, não é o velho Tuahir quem 
tem a voz; é Muidinga, alfabetizado na língua moderna ocidental, quem está 
apto a ler os cadernos de Kindzu e, assim, transmitir sua memória.
11 em entrevista de 2009, feita por Mia Couto para a série nova áfrica e recu-
perada por Paiani (2013, p. 27).
12 ou nem tão incontáveis assim: ver Timbane (2013).
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de Mia também apoia-se num diálogo produtivo entre os 
ritmos do texto escrito e da oralidade: na alternância de 
capítulos do Terra lemos a narração dos capítulos de Mui-
dinga e Tuahir e ouvimos Kindzu em seus cadernos. em 
Um rio… nas nove cartas que Marianinho recebe, por meio 
de sua própria escrita, do falecido dito Mariano, além de 
lermos outro ritmo de narração, somos confrontamos com 
outra temporalidade, provocando surpresas não apenas 
no leitor, como também no próprio Marianinho.

É pertinente destacar que essas disputas culturais 
simbólicas do entre-lugar são, em grande medida, regidas 
por uma economia desigual, afinal os textos de Mia não es-
tão escritos em uma das línguas bantu, na mesma medida 
que contém algumas palavras portuguesas apropriadas. 

V.

essa ponderação é pertinente se levarmos em con-
ta o questionamento do filósofo queniano Dismas Maso-
lo sobre a possibilidade da tradução cultural. Há como 
exprimirmos significados em outras línguas? Em outros 
sistemas de referência? Masolo responde que sim, pois “a 
língua é um fenômeno elástico e nós podemos dobrá-la,  
torcê-la e esticá-la em qualquer direção e até qualquer 
comprimento, para acomodar os conceitos que temos em 
nossa mente” (2010, p. 525). É dessa maneira que lemos 
a escrita coutiana em uma língua colonial, não com Mia 
cedendo a ela, mas usando-a elasticamente para produzir 
a tradução cultural e para (d)escrever seu trauma. E o filtro 
da tradução em Mia é, argumentamos, um compromisso 
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universal ético, ao passao que também é o compromisso 
do sonho.

os escritores moçambicanos cumprem hoje um 
compromisso de ordem ética: pensar esse Mo-
çambique e sonhar um outro Moçambique. Cor-
rem o risco, como todos os outros criadores de 
outros países, de serem devorados por essa mes-
ma pátria que eles ajudaram a libertar (CouTo, 
2005, p. 63).

Se o retrato da áfrica “– o retrato feito pelos ‘ou-
tros’ – foi produzido pela sedimentação de estereótipos” 
(CouTo, 2005, p. 155), o produzido por Mia é preocupa-
do em rasurar, sujar e profanar aquele, provocando um 
pensamento recheado de representações plurais & cria-
tivas, seja da história, do tempo, dos mundos, do conti-
nente africano ou de Moçambique. a atitude subversiva 
coutiana acontece quando ele participa das batalhas sim-
bólicas do entre-lugar, apropriando-se deste espaço para 
inventar o novo na língua e na cultura.

ou foi ao menos esse o retrato coutiano que traça-
mos aqui…
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Considerações iniciais

A bordo da embarcação que leva Marianinho de 
volta ao local onde nasceu, o jovem nos conta 
sobre luar-do-Chão:

a ilha era a nossa origem, o lugar primeiro do clã 
dos Malilanes, ou Marianos pelo aportuguesa-
mento. nenhum país é tão pequeno como este, 
existindo apenas dois lugares: a cidade e a ilha, 
com apenas um rio as separando. aquelas águas, 
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porém, afastam mais que a sua própria distância. 
São duas nações, mais longínquas que planetas. 
São um povo, sim, mas, de duas gentes, duas al-
mas (CouTo, 2003, p. 18).

ao chegar à ilha, Marianinho descobre que seu avô 
está “clinicamente morto”. no entanto, de acordo o dou-
tor amílcar Mascarenha, indiano e único médico da ilha, 
“sinais vitais haveria, […] mas só poderiam ser captados 
por olhos da alma, secretas janelas do espírito. os apare-
lhos médicos não os podiam ler” (CouTo, 2003, p. 116). 
e é nessa insistência em não morrer, que dito Mariano 
guia o enredo da trama e da estadia de seu neto na ilha.

durante seu retorno, a personagem principal da 
obra do escritor moçambicano Mia Couto, intitulada Um 
rio chamado tempo, uma casa chamada terra; atravessa 
o rio do tempo e se depara com a sensação de não mais 
pertencer àquele lugar. O rio-tempo configura-se na his-
tória como um elo, o qual une um sujeito que outrora fora 
retirado do seio e dos costumes da família no intuito de 
mudar-se para a cidade a fim de completar os estudos.  
os rituais de enterro de seu avô e o reencontro com os 
demais familiares estruturam o enredo dessa viagem, 
construindo e desconstruindo o sujeito que narra a histó-
ria. através da literatura, Mia Couto produz um testemu-
nho histórico que engloba a história de Moçambique no 
período pós-independência, e nos oferece ferramentas que 
podem nos auxiliar a tentar olhar para o cenário apresen-
tado pelo autor, a partir de questões de um habitante local. 
Mia Couto nos apresenta sua visão sobre eventos viven-
ciados por ele próprio, os quais marcaram historicamente 
o país. Por isso, é através da obra, de suas personagens, 
das metáforas que marcam sua escrita e de entrevistas  
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concedidas pelo autor, que se propõe aqui tentar olhar 
para a história de Moçambique.

a pergunta que nos move é: de que forma o enre-
do da obra Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra, de Mia Couto, permite apontar evidências de uma 
dada cultura3 ou visão de mundo no período pós-inde-
pendência em Moçambique? neste sentido, a obra lite-
rária é vista, por nós, enquanto testemunho histórico e, 
além dela, a análise de entrevistas concedidas pelo autor 
a setores da mídia, enquanto documento, irão também 
auxiliar na compreensão da obra e das visões de mundo 
ao qual Mia Couto se refere na mesma.

Nossa reflexão possui como base teórica os auto-
res denominados pós-coloniais e decoloniais, cuja escrita 
é caracterizada, entre outras questões, pela experiência 
da violência do colonialismo e, propõe, portanto, uma 
perspectiva do lado de cá da experiência vivenciada. nes-
te sentido, autores africanos e latino americanos, tais 
como achille Mbembe, Home bhabha, Walter Mignolo4 
ou anibal Quijano, por exemplo, oferecem o suporte para 
analisar a obra aqui estudada e refletir sobre a história. 
Pensamos que as reflexões propostas por autores desses 
campos possibilitam ampliar as abordagens e, porque 
não, a produção do conhecimento. Para Homi bhabha,

3 Cultura aqui compreendida, como propõe Geertz (1989), como uma teia de 
significados construída pelo próprio homem para dar sentido a sua vida.
4 Walter Mignolo, por exemplo, aponta que “a expansão ocidental posterior 
ao século 16 não foi apenas econômica e religiosa, mas também a expansão de 
formas hegemônicas de conhecimento que moldaram a própria concepção de 
economia e religião” (MiGnolo, 2003, p. 48). Com a chegada do século XiX, 
um novo elemento foi adicionado a este contexto. a religião deixou de ser o 
elemento classificatório fundamental, dando lugar a uma nova categorização: 
a raça. a partir da ideologia da superioridade ariana, novas ferramentas de 
dominação passaram a ser utilizadas.
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as perspectivas pós-coloniais emergem do teste-
munho colonial dos países do Terceiro Mundo e 
dos discursos das ‘minorias’ dentro das divisões 
geopolíticas de leste e oeste, norte e Sul. elas 
intervêm daqueles discursos ideológicos da mo-
dernidade que tentam das uma ‘normalidade’ 
hegemônica ao desenvolvimento irregular e às 
histórias diferenciadas de nações, raças, comuni-
dades, povos (bHabHa, 2001, p. 239).

Sendo assim, a escolha da literatura como fonte 
visa ir ao encontro dessas perspectivas, na tentativa de 
ouvir àqueles que durante os últimos séculos foram si-
lenciados. Possibilitadas principalmente pelas mudan-
ças na tecnologia e o consequente fenômeno da globali-
zação, hoje existem “uma gama de outras vozes e histórias 
dissonantes, até dissidentes – mulheres, colonizados, gru-
pos minoritários, os portadores de sexualidade policiada”  
(bHabHa, 2001, p. 24). e esses novos sujeitos se fazem ou-
vir a partir de elementos tais como a literatura, a qual pos-
sibilita que se expressem a partir de ferramentas que fogem 
ao modelo colonial5 conhecido e valorizado até então.

Portanto, é necessário o questionamento do sa-
ber epistêmico ocidental/colonial e o descobrimento e  

5 Para Mignolo (2003), esse modelo se refere à permanência da produção do 
conhecimento histórico a partir de uma perspectiva eurocêntrica/colonial/mo-
derna, e de uma visão racialista das sociedades. o eurocentrismo e o colonialis-
mo caminham, portanto, lado a lado. Para o autor, “a perspectiva epistemoló-
gica, o saber e as histórias locais europeias foram vistas como projetos globais, 
[...] que situa a europa como ponto de referência e de chegada” (MiGnolo, 
2003, p. 41). a colonialidade e a modernidade criaram um imaginário que se 
alastrou por todo o território mundial, formando um modelo que expropriou e 
excluiu, invisibilizando e renegando povos, culturas e histórias locais nos con-
tinentes que não o europeu (anTonaCCi, 2013).
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valorização das teorias e epistemologias do sul6 que pen-
sam com e a partir de corpos e lugares étnico-raciais/
sexuais subalternizados. não se trata de uma substitui-
ção, mas do surgimento de paradigmas outros. de acordo 
com antonacci, no que se refere à produção de saberes 
de africanos nas áfricas e seus descendentes na diáspora, 
na contramão dos cânones ocidentais as narrativas e as 
estéticas, as dinâmicas de expressão e reconhecimento 
de histórias, de lutas e de memórias destes grupos subal-
ternizados estão a desalojar conhecimentos continentais 
engessados e fechados em si mesmos (2013, p. 248).7

não possuímos, obviamente, a pretensão de defen-
der ou representar a perspectiva destas mulheres e ho-
mens africanos. aliás, os estudiosos do Terceiro Mundo, 
tanto dentro como fora dos estados unidos (duSSel, 
1977; MiGnolo, 2000), lembram-nos de que falamos 
sempre a partir de um determinado lugar situado nas 
estruturas de poder. ninguém escapa às hierarquias de 
classe, sexuais, de gênero, espirituais, linguísticas, geo-
gráficas e raciais do “sistema-mundo patriarcal/capita-
lista/colonial/moderno”. os nossos conhecimentos são 
sempre situados (DONNA HARAWAY, 1988).

nossa intenção é, efetivamente, deslocar o lugar 
a partir do qual alguns paradigmas são pensados e, em  
especial, dois deles: a existência de uma hierarquia epis-
têmica que coloca os conhecimentos ocidentais num local 

6 E aqui não se trata de um recorte geográfico, mas sim de saberes, viveres, 
ideias de sujeitos subalternizados pelo pensamento eurocêntrico/colonial/mo-
derno (MiGnolo, 2003; anTonaCCi, 2013).
7 os autores decoloniais (MiGnolo, QuiJano, duSSel) partem do princí-
pio de que, assim como para Habermans a modernidade é um projeto inacaba-
do, a descolonização também o é.
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privilegiado em relação ao conhecimento e às cosmologias 
não ocidentais, sendo esta hierarquia institucionalizada 
no sistema universitário global (MiGnolo, 1995, 2000; 
QuiJano, 1991); a existência de uma hierarquia que pri-
vilegia a comunicação e a produção do conhecimento e 
de teorias europeias e que subalterniza as não europeias, 
colocando-as como produtoras de folclore ou cultura, mas 
não de conhecimento/teoria (MiGnolo, 2000).

neste sentido, pensamos que, quando Mia Couto 
escreve, ele possibilita que as vozes provindas de Moçam-
bique8 sejam ouvidas – mesmo que através dele – e, mais 
que isso, colocadas em evidência. Suas obras são pautadas 
em experiência vividas e lugares frequentados pelo autor 
ao longo de sua vida, são um testemunho histórico e, por-
tanto, possibilitam compreender de que forma a socieda-
de moçambicana está estruturada a partir de um olhar 
local, e não de um olhar externo. assim, este trabalho, 
busca tentar ultrapassar as barreiras que o historiador  
coloca diante da literatura, aceitando-a como um docu-
mento histórico e que, no nosso caso, possibilita outro 

8 neste trabalho, entende-se que historicamente Moçambique foi formado e 
é composto na contemporaneidade por diferentes culturas. Isso fica evidente, 
por exemplo, na pluralidade de idiomas que compõe o país. de acordo com 
o site do governo moçambicano, por exemplo, existem 20 outras línguas na-
cionais, além da portuguesa. São elas: “Cicopi, cinyanja, cinyungwe, cisenga, 
cishona, ciyao, echuwabo, ekoti, elomwe, gitonga, maconde (ou shimakonde), 
kimwani, macua (ou emakhuwa), memane, suaíli (ou kiswahili), suazi (ou 
swazi), xichanga, xironga, xitswa e zulu”. (GoVerno de MoÇaMbiQue, 
[2015?]). Por esse motivo, deve-se destacar que não entendemos a população 
moçambicana a partir de uma ótica de homogeneidade. as parcelas do povo de 
Moçambique às quais nos referimos na presente pesquisa são, portanto, mar-
cadas por identidades que têm como base a ideais de cosmovisão. a cosmovi-
são, por sua vez, é aqui entendida a partir da perspectiva de Waldman, para 
o qual a mesma “tem na oralidade uma das suas notas mais características” e 
que “subentende a espacialidade como povoada por forças mágicas, tidas como 
inerentes à sua concretude” (WaldMan, 2000, p. 2/6).
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olhar diante de sociedades africanas. assim, consoante 
com Chalhoub:

[…] a proposta é historicizar a obra literária – seja 
ela conto, crônica, poesia ou romance –, inseri-la 
no movimento da sociedade, investigar as suas 
redes de interlocução social, destrinchar não a 
sua suposta autonomia em relação à sociedade, 
mas sim a forma como constrói ou representa a 
sua relação com a realidade social – algo que faz 
mesmo ao negar fazê-lo. em suma, é preciso des-
nudar o rei, tomar a literatura sem reverências, 
sem reducionismos estéticos, dessacralizá-la, 
submetê-la ao interrogatório sistemático que é 
uma obrigação do nosso ofício. Para historiadores 
a literatura é, enfim, testemunho histórico  
(CHalHoub, 1998, p. 7, grifo meu.).

Nessa perspectiva, é preciso identificar as especi-
ficidades do documento, em qual contexto o mesmo foi 
produzido, a partir de quais intenções, qual a lógica so-
cial do texto, ou ainda, quais as interpretações e leituras 
podem ser levantadas a partir da leitura da obra. depois, 
é preciso, ainda, realizar algumas perguntas ao documen-
to, tais como: “de que tipo de literatura se está falando?” 
“Quais são as características da literatura com a qual se 
está trabalhando?” “de que maneira o autor se expres-
sa?” este procedimento é imprescindível para que se pos-
sa entender a literatura como um testemunho histórico.

além disso, para que se alcancem os objetivos pro-
postos nesta reflexão, é necessário a compreensão de al-
gumas categorias-chave a saber: modernidade, tradição e 
ancestralidade.

a modernidade, para Walter Mignolo (2008, p. 316),
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[…] não é definida como um período histórico do 
qual não podemos escapar, mas sim como uma 
narrativa de um período histórico escrito por 
aqueles que perceberam que eles eram os reais 
protagonistas. “Modernidade” era o termo no 
qual eles espalhavam a visão heroica e triunfante 
da história que eles estavam ajudando a construir. 
e aquela história era a história do capitalismo im-
perial e da modernidade/colonialidade.

a tradição, por sua vez, também precisa ser analisa-
da a partir das lentes dos sujeitos pertencentes à sociedade 
analisada. Sendo assim, para Hampâté bâ (1982, p. 167),

[…] nenhuma tentativa de penetrar a história e o 
espírito dos povos africanos terá validade a menos 
que se apoie nessa herança de conhecimentos de 
toda espécie, pacientemente transmitidos de boa 
a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos sé-
culos. essa herança ainda não se perdeu e reside 
na memória da última geração de grandes deposi-
tários, de quem se pode dizer são a memória viva 
da áfrica.

a tradição oral em áfrica vem sendo cada vez mais 
aceita e reconhecida pelos historiadores, na tentativa de 
ouvir as vozes desses povos que até então foram silencia-
dos. reconhecer o peso e a importância dessa maneira de 
organizar a memória também faz parte do exercício de 
tentar olhar para os sujeitos de estudo a partir de outra 
perspectiva que não a ocidental. a ligação que as comu-
nidades nas áfricas possuem com a palavra faz parte de 
uma lógica de organização bastante incomum para parte 
das sociedades ocidentais. Causa estranhamentos e incô-
modos nos primeiros contatos, mas uma vez que se busca  
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compreender a força de palavra falada e de que forma 
esta auxilia na disposição da sociedade, passa a ter tan-
to sentido quanto a palavra escrita. Afinal, “nada prova 
a priori que a escrita resulta em um relato da realidade 
mais fidedigno do que o testemunho oral” (HAMPÂTÉ 
bÂ, 1982, p. 167). esse contato com a oralidade começa 
ainda no seio da família africana, a qual pressupõe que 
os mais idosos atuem como mestres e/ou educadores, 
através principalmente do ensinamento dos provérbios e 
dos mitos. Os provérbios se configuram como as lições 
deixadas pelos antepassados à contemporaneidade. essa 
tradição, no entanto, não pode ser encarada como algo 
estático, que permanece inalterado no tempo. ele é, 
portanto, dinâmico, alterando-se a partir dos sujeitos, 
das culturas e dos tempos que o caracterizam.

Sendo assim, é possível encontrar referências a im-
portância da tradição e da oralidade na obra de Mia Couto. 
Pautado em diversos provérbios moçambicanos, o autor 
tece histórias e personagens que são ligados e muitas vezes 
conduzidos por diversas reproduções da oralidade. as car-
tas9 que Marianinho recebe do avô falecido, por exemplo, 
são uma das representações mais evidentes disto.

Por fim, não há como compreender as popula-
ções africanas sem entender qual a relação das mesmas 
com a questão da ancestralidade. esta, por sua vez, está  
diretamente ligada à forma como os africanos se relacio-
nam com o tempo. o tempo na áfrica

9 as referidas cartas são, na obra, enviadas de maneira escrita. no entanto, 
isto ocorre devido ao avô estar em uma condição que o impossibilita de falar. 
o modo como estas cartas são constituídas e seu conteúdo, no entanto, são 
marcados fortemente pelas características da tradição oral africana.
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[…] não é a duração capaz de dar ritmo a um destino 
individual; é o ritmo respiratório da coletividade. 
[…] em geral, o tempo africano tradicional englo-
ba e integra a eternidade em todos os sentidos. as 
gerações passadas não estão perdidas para o tem-
po presente. À sua maneira, elas permanecem sem-
pre contemporâneas e tão influentes, se não mais, 
quanto o eram durante a época em que viviam 
(HaMa; Ki-zerbo, 2010, p. 24).

essas características não estão expostas apenas em 
sua escrita, mas em toda a forma como o livro é construí-
do. o relato de provérbios e mitos, por exemplo, permite 
compreender de que forma esse tipo de elemento rege a 
sociedade moçambicana – e africana, no geral – indican-
do como esses sujeitos possuem uma relação com o tem-
po diferente da ocidental.

A literatura como outro projeto de nação

a primeira carta enviada pelo quase falecido avô 
aparece em uma manhã quando, logo após acordar, Ma-
rianinho espalha as roupas trazidas na mochila e nota 
uma folha em cima da secretária. assusta-se então, ao 
perceber que “aquela é a minha própria letra com todos 
os tiques e retiques. Quem fora, então? alguém com a le-
tra igual à minha. Podia ser um, entre tantos parentes. 
Caligrafia não é hereditárias como o sangue?” (COUTO, 
2003, p. 56).

as cartas contêm revelações de segredos a respei-
to da história de luar-do-Chão, a qual é constantemen-
te perpassada pelas histórias da família dos “Malilanes, 
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ou, no aportuguesamento: os Marianos” (CouTo, 2003,  
p. 18). antes de morrer de fato, dito Mariano repassa a 
seu neto uma missão:

[…] não deixe que completem o enterro. Se ter-
minar a cerimónia você não receberá as revela-
ções. Sem essas revelações você não cumprirá a 
sua missão de apaziguar os espíritos com anjos, 
deus com os deuses. estas cartas são o modo de 
lhe ensinar o que você deve saber. neste caso, não 
posso usar os métodos da tradição: você já está 
longe dos Malilanes e seus xicuembos10. […] lhe 
deixarei conselho para guiar as condutas dos seus 
familiares. não será só nas cartas. lhe visitarei 
nos sonhos, também. Para você conhecer os den-
tros de seus parentes (CouTo, 2003, p. 125-126).

Para dito Mariano, “a escrita é a ponte entre os 
nossos e os seus espíritos” (CouTo, 2003, p. 126), pois 
representa a possibilidade de unir a sua forma de ensi-
nar com a forma de aprender de seu neto, o qual já faz 
parte de uma cultura modificada, que não conhece ape-
nas os “métodos da tradição”. Parece-nos que Mia Couto 
cumpre papel semelhante ao usar a escrita literária para 
mostrar ao leitor outro olhar, uma perspectiva de pensa-
mento, uma outra forma de escrever. Seu texto é marca-
do pela presença da oralidade e da musicalidade. Mas, 
ao longo da sua obra, Mia Couto não só nos mostra uma 
forma diferente de ler, escrever, e de ver o mundo; como 
também aborda momentos da história de Moçambique, 
através de suas personagens e das histórias vividas pelas 

10 Xicuembo: feitiço; antepassados divinizados pela família (CouTo, 2003,  
p. 262).
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mesmas. É por isso que, ao olhar para sua obra, é possível 
perceber indícios que nos contam a respeito de aspectos 
da história de Moçambique, bem como do lugar do autor 
na história e na construção da nação moçambicana, prin-
cipalmente no período pós-independência.

Mia Couto nasceu em 1955, em uma cidade litorâ-
nea de Moçambique chamada beira. Sua família é ori-
ginária de Portugal, mas seus pais deixaram o país ain-
da durante a época do regime colonial. em entrevista, 
o autor alegou que “[…] sou um escritor moçambicano, 
eu não me considero português. […] aquilo que me falta 
ainda nascer só pode nascer lá [Moçambique]” (CouTo, 
2006). no entanto, o autor alega que “não me considero 
representante de Moçambique, me considero apenas re-
presentante de mim mesmo […] eu sou de um continente 
em que os brancos são minoria. Portanto, eu não poderia 
ser o representante de qualquer coisa, se é que existe isso 
de representatividade” (CouTo, 2012).

o autor teve seus primeiros poemas publicados ain-
da jovem, por volta dos 14 anos de idade. estudou medi-
cina na capital de Moçambique, lourenço Marques (atual 
Maputo), mas, ao começar suas atividades na FreliMo, 
largou o curso para se dedicar ao jornalismo. após a in-
dependência, tornou-se diretor da agência Moçambica-
na de informação, além de diretor da revista Tempo e do 
jornal Notícias. em 1985, decidiu retomar os estudos e 
formou-se em biologia. atualmente alterna as duas pro-
fissões, de escritor e biólogo (LARANJEIRA, 2012).

Segundo o historiador José de Sousa Miguel lopes, 
a literatura moçambicana pode ser caracterizada em três 
principais fases. a primeira delas seria produzida por  
habitantes locais que pertenciam à burguesia e/ou por fi-
lhos de europeus nascidos em Moçambique, bem como 
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por europeus de nascimento, mas que tiveram criação no 
país africano. a segunda fase, por sua vez, “apresenta textos 
que buscavam o reconhecimento da cultura e da raça dos 
nativos” (LOPES, s/d., p. 30). Por fim, a terceira, iniciada 
na década de 198011, é marcada por uma escrita de cunho 
político, apresentando temas que buscavam defender o fim 
do colonialismo, trazendo “questões como a mulher em Mo-
çambique, a guerra civil e o cotidiano no país” (loPeS, s/d.,  
p. 35). dessa geração fazem parte escritores como Mia Cou-
to, luís Carlos Patraquim e Paulina Chiziane.

Segundo lopes, esse período da literatura moçam-
bicana “foi responsável por consolidar definitivamente 
uma cultura das palavras escritas” (loPeS, s/d., p. 36) 
no país. Para o autor,

na década de 80 a cultura das palavras escritas 
por meio da literatura estrutura-se definitivamen-
te com uma geração formada por antigos e jovens 
escritores que, em constantes debates na aeMo e 
em buscas individuais pela renovação estética de 
suas formas de fazer literatura dando forma à lite-
ratura moçambicana (loPeS, s/d., p. 38).

além disso, as décadas de 1980 e 1990 foram 
caracterizadas por um debate em relação à nação e  
identidade moçambicana. a guerra civil deixou evidente 
que o projeto de construção de uma nação da Frente de 
libertação de Moçambique12 (FreliMo) não era aceito 

11 nesse período, em 1982, foi criada, inclusive, a associação de escritores Mo-
çambicanos (aeMo).
12 organização que lutou pela independência em Moçambique. Seus líderes 
foram os primeiros a assumir o poder do país quando a emancipação foi alcan-
çada (M’boKolo, 2007).
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de forma unânime em todo o território moçambicano, e a 
literatura foi um dos campos que atuou de forma efetiva 
nessa discussão. os dirigentes da FreliMo salientavam 
a importância da escrita literária no processo de constru-
ção da nação. Sendo assim, só eram legitimados aqueles 
escritores e escritoras que tinham sua grafia marcada 
pelo discurso revolucionário (MendonÇa, 2008). indo 
de encontro a esta posição, novos discursos passaram a 
surgir e outros projetos políticos se tornam visíveis.

buscando contrapor o projeto da FreliMo – o 
qual visava negar o “tradicional” e ter como principal 
proposta a busca pelo “progresso” e pelo “moderno” – 
os autores e autoras dessa geração de 80 entendem que 
“tudo o que simboliza a experiência, seja a tradição an-
tiga ou os velhos, é considerado como ponto chave para 
o autoconhecimento. não podemos “saber quem somos 
se não soubermos quem os nossos antepassados foram” 
(CaMPoS, 2010, s/p.). Sendo assim, compreendem que 
a identidade moçambicana não pode descartar aquilo que 
ocorreu antes do regime colonial. Mia Couto retrata exa-
tamente isto em suas obras. o autor “escreve a partir de 
um espaço liminar, inspira-se em sujeitos pós-coloniais, 
que são resultados de trocas, articulações e confluências 
culturais distintas” (CaMPoS, 2010, s/p.). É o caso, por 
exemplo, dos três filhos de Dito Mariano13. apesar de 
cada um deles representar um dos momentos da histó-
ria do país, todos são perpassados por características,  
opiniões, valores e falas que remetem a diferentes perío-
dos e contextos culturais e sociais.

13 abstinêncio Mariano, Fulano Malta e ultímio Mariano.
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a literatura e o discurso dos autores e autoras con-
temporâneos apresentam, portanto, outra proposta para 
Moçambique, um outro projeto de nação. Sua perspecti-
va não possui como marco, ou parâmetro, o período do 
colonialismo ou uma escrita pensando o mundo de forma 
binária (tradição versus modernidade). ao contrário da 
alternativa proposta pela FreliMo, o intuito desses es-
critores não é se basear ou se contrapor a este momento 
específico da história. Para eles, Moçambique precisa de 
muito mais do que apenas combater a política colonial e 
seus desdobramentos. de acordo com Mia Couto,

É preciso fazer um bocadinho o caminho com 
duas pernas: tem que ter um pé na tradição e ou-
tro pé na modernidade. Só assim se chega a um 
retrato capaz de respeitar as dinâmicas e as rela-
ções complexas do corpo moçambicano. a cha-
mada “identidade moçambicana” só existe na sua 
própria construção. ela nasce de entrosamento, 
de trocas e destrocas. […] o que me interessa é 
como se faz essa dança: aquilo que seria tradição 
cultural, endógena de Moçambique, e depois essa 
coisa que seria a influência “externa”. A questão 
para mim é testemunhar e participar ao nível da 
língua essas trocas, esses encontros e desencon-
tros entre os valores culturais que para se expres-
sarem têm que pedir licença a uma outra língua 
(CouTo, 2005).

a perspectiva pós-colonial de seu discurso também 
fica evidente ao criarem personagens marcadas por qua-
lidades que fogem da dicotomia proposta pelo regime 
colonial. ao invés de apresentarem características como 
modernos ou tradicionais, negros ou brancos, rurais ou 
urbanos, os sujeitos que integram os enredos das obras 
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escritas por essa geração de escritores e escritoras se 
mostram formados por diferentes culturas e temporali-
dades. Para ana Maria Teixeira Soares Ferreira, “a ideia 
de moçambicanidade assenta, hoje, em grande parte, na 
afirmação da necessidade de um diálogo entre as diferen-
tes culturas, mais do que na enfatização das suas diferen-
ças, como havia sido a tendência durante o período colo-
nial”. Portanto, como citado anteriormente, os sujeitos e 
temas retratados nas obras contemporâneas da literatura 
moçambicana “não são dicotômicos, mas reveladores de 
relações complexas de complementaridade que recusam 
esquemas mentais dualistas” (Ferreira, 2007, p. 42).

desta forma, assim como Marianinho – que tem em 
suas mãos a tarefa de transcrever os ensinamentos orais 
de seus antepassados através das cartas, bem como de re-
visitar o passado e os costumes de sua família – os auto-
res e autoras que escrevem a partir das décadas de 1980 
e 1990 também realizam semelhante missão. Para Mia 
Couto (2008), “[…] o menino está com um pé na moderni-
dade, sabe ler, e o velho tem um pé na sabedoria, sabe es-
cutar e contar histórias. Portanto, é esse casamento entre 
a contemporaneidade e esta tradição que permitem que de 
repente se veja que Moçambique está em movimento”.

O autor ainda define a literatura moçambicana 
como sendo

[…] o cruzamento entre a escrita e a oralidade. 
Mas para ganhar existência na actualidade, no 
terreno da modernidade, Moçambique deve ca-
minhar pela via da escrita. entramos no mundo 
pela porta da escrita, de uma escrita contaminada 
(ou melhor fertilizada) pela oralidade. nós não 
podemos ir pela porta de trás, pela via do exótico 



“Aproveitemos a madrugada que é boa hora para se nascer”...

terceiro-mundista. […] no fundo o meu próprio 
trabalho literário é um bocadinho esse resgate da-
quilo que se pode perder, não porque seja frágil 
mas porque é desvalorizado num mundo de tro-
cas culturais que se processam de forma desigual. 
Temos aqui um país que está a viver basicamente 
na oralidade. noventa por cento existem na orali-
dade, moram na oralidade, pensam e amam nesse 
universo. Aí eu funciono muito como tradu-
tor. Tradutor não de línguas, mas desses 
universos… (CouTo, 2005, grifo meu).

a oralidade tem feito (e faz) parte da vida e da cul-
tura das populações africanas por séculos. o historiador 
moçambicano José de Sousa Miguel lopes, por sua vez, 
identifica as sociedades orais como pertencentes a uma 
“cultura acústica”14. Para ele, “ouvir é um fenômeno fi-
siológico; escutar um ato psicológico. no primeiro nível 
nada distingue o homem do animal, enquanto o segun-
do é um ato de decifração” (loPeS, 2001, p. 211). dito 
Mariano, certa vez, visitou o doutor amílcar Mascarenha, 
ainda que não tivesse uma doença de fato. em uma carta 
escrita ao neto, Dito Mariano afirmou que

o médico escutou tudo isto, sem me interromper. 
e a mim, essa escuta que ele me ofereceu quase 
me curou. então, eu disse: já estou tratado, só 
com o tempo que me cedeu, doutor. É isso que, 
em minha vida, me tem escasseado: me oferece-
rem escuta, orelhas postas em minhas confissões 
(CouTo, 2003, p. 149)

14 Sobre o termo “Cultura acústica”, consultar as referências: lopes (2000, 
2001).
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Sendo assim, saber escutar o outro essencial para 
os moçambicanos. Mia Couto considera este ato algo in-
dispensável para o processo de escrita de suas obras. de 
acordo com ele, “um escritor é um escutador. ele escuta 
o que lhe chega como vozes e como silêncios. ele escu-
ta as histórias onde parece não haver narrativa, histórias 
que estão para além dos relatos, das queixas e confissões” 
(CouTo, 2013). ao incluir a escuta de histórias de mo-
çambicanos no processo de construção de seus livros, o 
autor tentar dar conta da missão de tentar incluir a orali-
dade em sua escrita.

além disso, Couto ainda explora essa oralidade na 
criação de neologismos, na reprodução de falas e costumes 
locais e, também, na apropriação e utilização de repetições 
e ditados populares. essas são algumas das características 
comuns na prática da cultura acústica, tal qual descritas 
por lopes (2001). a utilização dos provérbios e a repetição 
constante de frases, expressões e ensinamentos são mar-
cas da escrita de Mia Couto e, inclusive, são a forma como 
dito Mariano se comunica com o neto, ainda que as suas 
palavras cheguem a ele de forma escrita.

as cartas trocadas entre dito Mariano e Mariani-
nho são, portanto, a representação da literatura contem-
porânea e dessa negociação cultural que hoje permeia a 
sociedade moçambicana. É por isso que o avô de Mariani-
nho diz ao neto que “eu dou as vozes, você dá a escritura”  
(CouTo, 2003, p. 65). o mais velho dos Marianos se 
abre à possibilidade de contatar o neto através da escri-
ta, assim como atualmente os moçambicanos convivem 
com a cultura escrita e oral, sendo que uma transpassa a 
outra, como acontece nas obras de Mia Couto. da mesma 
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forma, Marianinho entra em contato com determinadas 
histórias e com uma pedagogia a qual não fazia parte do 
contexto social do protagonista. “neste caso, não posso 
usar os métodos da tradição: você já está longe dos Ma-
lilanes e seus zicuembos”, diz dito Mariano. a um olhar 
desatento, estes parecem ser dois mundos opostos, no 
entanto, pensamos que coexistem e se complementam.  
o historiador moçambicano José luís Cabaço se posicio-
na quanto a isso quando afirma que

a tradição oral não se transforma em escrita; no 
melhor dos casos ela vai contaminá-la, introduzir 
matizes, sem nunca, contudo, dominar. […] as 
duas margens simbólicas sobreviveram, portanto, 
à convulsão libertária, mesmo se reaproximadas 
e reconhecendo-se, visitando-se e trocando expe-
riências (CabaÇo, 2004, p. 68/69)

É possível pensar, portanto, que os escritores e es-
critoras moçambicanos aqui citados fazem parte de um 
movimento que visa contrapor um projeto de nação pro-
posto por aqueles que passaram a liderar o país após a in-
dependência. a trajetória de Mia Couto acompanhou este 
percurso da história quando o autor deixou de pertencer 
à FreliMo e passou a integrar este grupo que se propõe 
a apresentar uma contraproposta para o debate acerca de 
uma nação e, consequentemente, de uma identidade mo-
çambicana, ou, de uma moçambicanidade.

Para esses autores e autoras, assim como para 
Stuart Hall, “uma cultura nacional é um discurso”, e “as 
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, 
sentidos com os quais podemos nos identificar, cons-
troem identidades” (Hall, 2006, p. 13). desta forma, 
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a literatura pode atuar de forma a estabelecer um con-
tradiscurso, visto que a mesma pode acompanhar o pro-
cesso de construção de identidades a partir de elementos 
que a compõem, como “a narrativa da nação”, a “ênfase 
nas origens, na continuidade, na tradição e na intempo-
ralidade”, “a invenção da tradição” e a “invenção de um 
mito fundacional” (Hall, 2006, p. 14). o objetivo desses 
autores não é, no entanto, a formação de uma identidade 
moçambicana.

Édouard Glissant (2005) também segue esse 
ponto de vista, pois entende que o encontro e negociação 
cultural entre diferentes povos acaba por criar uma 
cultura híbrida15, a qual foi traçada tendo como ponto de 
partida o encontro entre culturas e temporalidades dis-
tintas. isto torna impossível, portanto, encontrar a ori-
gem ou raiz de determinada cultura – sendo que estas 
são, portanto, mais bem representadas pela figura de um 
rizoma (GliSSanT, 2005).

ao analisar a obra em questão, assim como outras 
obras escritas por Mia Couto, percebe-se que o autor usa 
suas personagens para tecer críticas à atual situação de Mo-
çambique, bem como para apresentar novas perspectivas.

no que diz respeito às críticas, a principal questão 
abordada nos livros de Mia Couto é a censura aos “no-
vos administradores constituídos em sua maioria por  

15 Para Campos (2010), “o hibridismo não decorre de posições conciliadoras 
entre culturas, de simples harmonias, de continuidades, mas sim de confron-
tos, oposições, antagonismos, descontinuidades; o “Terceiro espaço”, de bha-
bha, é onde ‘toda a gama contraditória e conflitante de elementos linguísticos 
e culturais interagem e constituem o hibridismo’ (Souza, 2004, p. 119). esse 
antagonismo resulta das diferentes experiências e conjunto de valores que não 
permitem à cultura sedimentar-se, essencializar-se. o hibridismo é melhor 
compreendido dentro da perspectiva de tradução cultural”.
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ex-combatentes, agora preocupados apenas com o suces-
so e ganhos pessoais”, denotando “as frustrações em rela-
ção ao projeto político idealizado no período de luta pela 
independência” (TedeSCo, 2010, p. 85).

a literatura, portanto, pode e deve ser entendida, 
também, como um espaço político de resistência. Para Mia 
Couto, “a literatura procura hoje denunciar esse universo 
de competição e de desrespeito pelos que não têm dinheiro 
nem poder. a literatura moçambicana cresceu, tornou-se  
uma literatura plural, tornou-se literaturas” (CouTo, 
2012). Pode-se considerar que em sua escrita, portanto, o 
autor apresenta resistência a um projeto de nação com o 
qual não compactua, bem como a possiblidade de uma ou-
tra interpretação acerca das identidades moçambicanas.

Sendo assim, o projeto de nação de Mia Couto pro-
põe que a moçambicanidade é composta por diferentes 
identidades, que se conectam e se recriam constante-
mente. ou seja, é uma busca pela pluralidade de sujeitos, 
e pela possibilidade de esses se constituíres de formas 
múltiplas. os autores e autoras moçambicanos colocam 
em prática essa proposta “fazendo coexistir a maleabi-
lidade da língua, o novo com o antigo, a escrita com a 
oralidade, numa harmonia híbrida, mais ou menos impa-
rável” (loPeS, 2000, s/p).

a fusão entre a cultura oral e escrita represen-
ta, também, outro ponto importante do contraprojeto  
proposto pelos escritores e escritoras da geração de 80.  
a tradição, encarada pela FreliMo como oposta ao pro-
gresso e à modernidade – ideais indispensáveis para o 
grupo – torna-se tema das obras desses escritores e escri-
toras. É importante, no entanto, destacar que “o mundo 
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do ‘antigamente’ não aparece nos romances aqui estuda-
dos como solução para todos os problemas, e sim como 
alternativa de reflexão para pensar o presente e projetar 
o futuro” (CaMPoS, 2010, s/p). Sendo assim, a literatura 
contemporânea em Moçambique busca revalorizar esse 
passado, construindo indivíduos que apresentam carac-
terizações tanto do tradicional quanto do contemporâ-
neo. Ou seja, a tradição não é estática, não fica parada no 
tempo. ao alterar-se constantemente, cria sujeitos mar-
cados pelas mais variáveis características, os quais reu-
tilizam tanto a tradição quanto a contemporaneidade de 
forma a fazerem sentido em sua realidade. Para Mia Cou-
to, essa é/são a/as identidade/s Moçambicana/s, esse é o 
projeto a ser seguido.

Conclui-se, deste modo, que a literatura de Mia 
Couto é notadamente política e aproxima-se dos autores 
pós-coloniais quando “[…] apropria-se de eventos que 
macularam, e ainda maculam a história de seu país, dan-
do a eles uma nova versão, agora sob a visada africana, e 
não do discurso hegemônico que predominava em outros 
tempos por aquele espaço” (daVerni, 2013, p. 182).

Essas reflexões tiveram como objetivo compreen-
der qual o lugar ocupado por Mia Couto na história de 
Moçambique e qual sua posição dentro das diferentes 
fases vivenciadas pela literatura escrita no país. além 
disso, apresentaram dois principais projetos de nação 
propostos no período posterior à independência mo-
çambicana, indicando qual deles é defendido pelo autor 
de Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. 
Por fim, visou apontar de que forma a literatura pode ser 
compreendida como testemunho histórico e perceber em 
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qual contexto as obras do autor se insere no sentido de 
uma visão e proposta de identidades moçambicanas.

Considerações finais

Ao findar do enredo, Marianinho descobre ser filho, 
e não neto, de dito Mariano. a revelação desta verdade 
põe fim à última tarefa do patriarca antes de realizar sua 
passagem. É chegado, portanto, o momento do enterro 
de seu corpo. no meio da noite, Marianinho recebe uma 
última carta:

Já passou o meu momento. Você está aqui, a casa 
está sossegada, a família está aprontada. Já me 
despedi de mim, nem eu me preciso. Vai ver que, 
agora, se vão desamarrar as águas, lá no alto das 
nuvens. Vai ver mais como a terra se voltará a 
abrir, oferecida como um ventre onde tudo nas-
ce. Já sou falecido inteiro, sem peso de mentira, 
sem culpe de falsidade. […] Vá chamar Curozeiro 
Muando. e levem-me para o rio. aproveitemos a 
madrugada que é boa hora para se nascer (CouTo,  
2003, p. 238).

ao chamar o coveiro e levar o corpo do falecido até 
a orla do rio, o protagonista cumpriu o último pedido 
de seu avô/pai. depois disso, a chuva retornou. Com a 
chuva, até a casa “tinha reconquistado raízes” (CouTo, 
2003, p. 247) e, uma vez que os rituais se cumpriram, 
a ordem foi reestabelecida. Marianinho concluiu a sua 
viagem pelo espaço e pelo tempo. “Você, meu neto, cum-
priu o ciclo das visitas. e visitou casa, terra, homem, rio: 
o mesmo ser, só diferindo em nome. Há um rio que corre 
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por dentro da casa e desagua não no mar, mas na terra. 
esse rio uns chamam de vida” (CouTo, 2003, p. 258).

É possível, portanto, a partir da literatura, eviden-
ciar indícios de uma dada visão de mundo e, no caso des-
te artigo, da perspectiva de Mia Couto acerca das cosmo-
visões, dos olhares, das perspectivas, e das culturas que 
compõem as identidades do país onde cresceu: Moçambi-
que. buscou-se compreender, ainda, qual o lugar de fala 
do autor, e quais as motivações da sua escrita: inserido em 
uma geração de escritores literários que, em determinado 
momento da história, deixaram de se sentir representados 
pelos ideais de nação defendidos pelo grupo dominante, 
buscou, junto com esses autores e autoras, apresentar 
outra ideia de moçambicanidade, também, marcadas por 
práticas tradicionais que se atualizam cotidianamente. 
nas palavras de Mia Couto, “nós sabemos que a identi-
dade moçambicana é algo que ninguém sabe exatamente 
definir, mas sabemos que todos nós temos que fazer uma 
viagem para chegarmos lá” (CouTo, 2003).

na obra, é através das cartas que o avô/pai de Ma-
rianinho explica ao neto/filho diversas questões que pre-
cisam ser resolvidas para que sua passagem possa aconte-
cer. entre elas, são recorrentes os exemplos que criticam 
a ganância daqueles que assumiram o poder após a in-
dependência e o desrespeito pela terra, pela natureza e 
pelas práticas tradicionais moçambicanas. em Um rio 
chamado tempo, uma casa chamada terra, é através da 
morte que Mia Couto nos apresenta a importância dessas 
questões e elas, assim como as práticas funerárias, são 
transpassadas por aspectos tradicionais, contemporâneos 
e, acima de tudo, diversas outras características que as 
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tornam um elemento completamente novo, híbrido, sem 
serem marcadas por aspectos dualistas. em todos os ele-
mentos citados ao longo de sua narrativa, o autor mistura 
a tradição, a contemporaneidade e as características do lu-
gar e da época em que a história se passa, demonstrando 
que a moçambicanidade é reinventada diariamente.

Mia Couto é um autor emblemático, pois seu tra-
balho consiste exatamente em disseminar a voz dos mo-
çambicanos que inspiram sua obra. o autor alega, em 
entrevista, que seus romances são criados a partir do 
exercício de escutar. ele escuta não só as vozes e as his-
tórias dos habitantes de Moçambique, mas também seu 
imaginário, seu cotidiano, suas relações sociais e familia-
res. além disso, o autor tenta passar para a forma escrita 
a oralidade que compõe o país. ao trazer musicalidade e 
termos locais para a sua escrita, por exemplo, ele apro-
xima mais ainda o leitor desse universo ao qual pertence 
desde a sua infância, tornando mais fácil e mais prazero-
sa a tarefa de tentar olhar para Moçambique através de 
uma perspectiva local.

Ao final, pode-se ainda compreender que a morte –
também aliada a outros elementos – foi a principal figura 
escolhida por Mia Couto para representar sua visão de 
moçambicanidade. Foi por motivo de morte que Maria-
ninho retornou à luar-do-Chão, e foi pela boa morte de 
seu avô/pai que o jovem foi levado a se reencontrar com 
seu passado, sua família, sua identidade. esse retorno, no 
entanto, significou muito mais do que apenas um reen-
contro. ao trazer Marianinho para o ambiente familiar, 
Mia Couto escancarou a mescla de características que 
marcam o protagonista do romance. Sua hibridez ficou 
mais evidente a cada página do livro, tornando-o um elo 
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de ligação entre o passado e as práticas tradicionais da fa-
mília e da ilha com o presente marcado pela contempora-
neidade. Já dizia dito Mariano: “Quem parte […] nunca 
retorna” (p. 45). É exatamente isso que acontece com os 
sujeitos híbridos: não existe um retorno a uma origem. e 
é essa composição plural que torna o protagonista a re-
presentação do que Mia Couto entende por moçambica-
nidade. Para o autor, não há como retornar a um passado 
distante, mas também não se pode ignorar a tradição, 
que é uma característica tão forte em áfrica.

Marianinho retornou a luar-do-Chão para apa-
ziguar os espíritos da família e da ilha, unindo a escrita 
com a oralidade, o passado com o presente, o contem-
porâneo com o tradicional. Sua viagem pelo rio do tem-
po se conclui com a compreensão de que o protagonista 
era o elo que trazia novamente a ordem àquela socieda-
de. Ele compreendeu, por fim, que ao receber o mesmo 
nome do avô/pai, “[…] não apenas eu continuava a vida 
do falecido. eu era a vida dele” (CouTo, 2003, p. 22).
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Trajetórias e memórias de Madiba:  
homens livres podem negociar

CriStianE MarE da Silva1

“Apenas um vocabulário grandioso 
pode conter o significado para as mi-

lhões de pessoas que não tinham reco-
nhecido nenhum dos direitos designa-

dos pela palavra liberdade.” 
(GordiMer, 2014, p. 14)

A construção deste trabalho tem como cerne a 
compreensão de como, na áfrica do Sul, um 
homem educado para ser conselheiro de reis 

adquiriu capacidades e habilidades para coordenar ar-
ranjos políticos que reorientaram o país, em momento 
de extremo conflito, em sociedade onde todos pudessem 
se reconhecer como partícipes. Por outro lado, procurou 
apreender, nesses esforços, dimensões que ultrapassam 

1 Mestranda na Pontifícia universidade Católica de São Paulo, bolsista do 
CnPq. e-mail: cristiane.mare.silva@gmail.com.
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as fronteiras meridionais africanas, configurando novos 
modos de fazer política e de compreensão do real, em suas 
lutas culturais antirracistas e pós-coloniais, capazes de pôr 
em atenção crítica a herança moderno/colonial e um dos 
seus mais importantes constructos: o conceito de raça.

Para tanto, foi necessário traçar e identificar os prin-
cipais discursos que permearam a trajetória de nelson 
Mandela. este empreendimento mostrou-se fundamen-
tal, na medida em que crescia na pesquisa a percepção de 
como este sul-africano havia construído habilidades que 
o destacaram na luta contra o regime do apartheid, ao 
mesmo tempo em que buscávamos os rastros, do que nos 
parece ser um fazer político pós-colonial, traduzido em 
Poética da esperança.

este homem que atravessou o século XX é fruto de 
múltiplas identificações2, já que essas identidades discur-
sivas, ao longo da pesquisa, foram se evidenciando. Man-
dela, em sua infância, apresenta-se como um pastor cui-
dando de seus animais, “eu não tinha mais de cinco anos 
de idade quando me tornei um pastor, cuidando das ove-
lhas e bezerros nos campos” (Mandela, 2012, p. 10).

Seu pertencimento à vida do campo e a uma vida 
forjada em tradições orais de seu clã sociabilizou-o in-
fluenciado por seus valores e costumes. Vivendo em 
Johannesburgo, entrou para a vida política do Congresso 
nacional africano; em seu comprometimento com esta 
organização, relatou: “em 1947, fui eleito para o Comitê 

2 o indivíduo gerado pela modernidade ocidental, que constrói sua identidade 
de forma monológica, em um processo de autodescoberta, de autenticidade 
(TAYLOR, 1993), ou se encaixa nas identidades estabelecidas de gênero, classe, 
raça e geração (Hall), está muito distante da experiência de nelson Mandela, 
que navega entre diferentes identificações, dependendo do conceito.
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executivo do Cna do Transvaal. essa foi a primeira posi-
ção que ocupei de fato no Cna e representou um marco 
em meu comprometimento com a organização” (Man-
dela, 2012, p. 134).

o Congresso nacional africano foi o espaço políti-
co do qual este líder, junto com seus companheiros, lu-
tou pela libertação da áfrica do Sul. neste espaço/lugar 
iniciou sua vida política, chegando à presidência de seu 
país na primeira eleição democrática, em 1994. ao falar 
de sua vida privada, as ausências dos filhos e de sua famí-
lia se entrelaçam em sua autobiografia “Eu não apreciava 
ser privado da companhia de meus filhos. Eu sentia mui-
ta falta deles durante aqueles dias, bem antes de eu ter 
a mais vaga ideia que passaria décadas separado deles” 
(Mandela, 2012, p. 148).

ocupou posições políticas que foram mudando ao 
longo de sua vida, mas que, em seus documentos e rela-
tos, atribuiu parte de suas condutas e conquistas políticas 
às tradições orais xhosa. nas palavras de Madiba, “[…] 
como descendente da casa ixhiba, fui preparado, como 
meu pai antes de mim, para aconselhar os governantes da 
tribo” (Mandela, 2012, p. 5), e a seus companheiros do 
anC, “esta era a única organização que acolhia a todos, 
que considerava a si mesma como um guarda-chuva sob 
o qual todos os negros encontrariam abrigo” (Mandela,  
2012, p. 118).

Alcançar sua poética política se configura, neste 
artigo, com o desafio de apontar-nos sinais que atentem 
à ordem estabelecida, ao mesmo tempo em que funda-
mentam novos modos de existir e interagir no mundo. 
Na sua autobiografia, Nelson Mandela nos apresenta  
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alternativas para o enfrentamento das ruínas que a mo-
dernidade produziu:

Queríamos que as pessoas votassem no Cna não 
apenas porque havíamos lutado contra o apartheid 
durante oitenta anos, mas porque éramos mais 
qualificados para tornar realidade o tipo de África 
do Sul na qual eles esperavam viver. eu achava que 
a nossa campanha devia ser sobre o futuro, e não o 
passado (Mandela, 2012, p. 750).

Mandela, frente a possibilidades, encruzilhadas e 
desafios marcados pela colonialidade e racialização dos 
sul-africanos, em suas palavras, aponta: “uma criança 
negra nasce em um hospital apenas para negros, mora 
em uma área apenas para negros e frequenta escolas ape-
nas para negros, se é que vai para a escola” (Mandela, 
2012, p. 117). Suas memórias evidenciam como a raciali-
zação3 e a educação racial são organizadas e estruturadas 
naquela sociedade. a não cidadania negra foi construí-
da, paulatinamente, por esse regime, controlado e vigia-
do pelo estado, que faz da violência e da burocracia seu 
principal aliado.

em sua declaração de 1962, ao apresentar a sua de-
fesa, já avaliava “o homem branco faz todas as leis, nos 
arrasta perante suas cortes e nos acusa, depois se senta 
para nos julgar” (Mandela, 1989, p. 194). este homem, 
capturado pelo outro, viveu em uma condição de enclau-
suramento, sua dinâmica no discurso moderno não lhe 
permitiu um pertencimento à humanidade, viveu nas 

3 racialização: refere-se ao processo de atribuir estereótipos e hierarquias a 
grupos humanos diferentes, compartilhando da crença de raças biológicas. na 
medida que privilegia e concebe direito a alguns, exclui e expropria outros.
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margens e na tônica de tornar a ser, como propõe Fanon: 
“os lo pregunto. Me lo pregunto. Quiénes son estas cria-
turas con hambre de humanidad que se arquean en las 
fronteras impalpables (sé por experiencia que son terri-
blemente reales) del reconocimiento integral?” (Fanon, 
1965, p. 11).

“Criaturas com fome de humanidade”: nessa ex-
pressão, Fanon compreende o lugar de povos nativos das 
américas, do continente africano e seus descendentes em 
luta contínua para lograr reconhecer-se integralmente 
como humano, já que nas sociedades ditas civilizadas, os 
chamados bárbaros e primitivos têm, em sua pele e cul-
tura, a inconcretude do ser. o reconhecimento integral 
deste sujeito sempre acompanha o diálogo contrastivo, 
entre si e o ocidente, uma lacuna em busca incessante de 
uma identidade ou existência, problematizada, não raras 
vezes, por seu próprio opressor. destarte, para Mandela,

[…] ser parado na rua a qualquer hora do dia ou 
da noite e ser obrigado a apresentar um passe, 
se não o fizer, será preso e atirado na cadeia. Sua 
vida é circunscrita pelas leis e regulamentos ra-
cistas que limitam o seu crescimento, diminuem 
o seu potencial e tolhem sua vida. essa era a rea-
lidade e podia-se lidar com ela de formas infinitas 
(Mandela, 2012, p. 117).

Em diversos trechos de sua autobiografia, Mandela 
faz a transição entre a primeira pessoa do singular (eu), 
avançando para a terceira pessoa, indicando a relação de 
si, com um referencial comunitário.

richard Wright, em Black Boy Infância e Juventu-
de de um negro americano, representa, em seu romance 
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autobiográfico, a violência contida na educação e relação 
que permeava essa estrutura racial nos eua no início do 
século XX, mas que pode ser igualmente projetada como 
reflexão sobre a violência vivida por corpos racializados.

Comecei muito tarde a saber lidar com o mundo 
branco. eu não podia fazer da subserviência par-
te automática de meu comportamento. Tinha que 
pensar e sentir cada detalhe da experiência racial 
como um todo, e a cada detalhe devotava a minha 
vida inteira. Quando diante de um branco, eu ti-
nha que pensar em cada atitude e em como dizer 
cada palavra (WriGHT, 1993, p. 234).

essa escrita, ao mesmo tempo, aponta para possi-
bilidades do mundo circunscrito, no qual a subjetividade 
negra de Mandela levou-o a escrever sua autobiografia, 
que hoje permite sentir como os nativos transformados 
em negros pelo espelho (MbeMbe, 2014) dos europeus, 
tornam-se os outros da história.

o diálogo entre a colonização de povos em dife-
rentes espaços geográficos, alheios à razão branca com 
a cooptação de conhecimentos organizados e produzidos 
por herdeiros de tradições orais, que passam, desde o iní-
cio do século XViii a ser racializados, projeta o alicerce 
do conhecimento e da produção econômica da moder-
nidade. achille Mbembe argumenta: “desde o início do 
século XViii”, tal herança “constituiu no conjunto, o sub-
solo (inconfessado e muitas vezes negado), ou melhor, o 
núcleo complexo a partir do qual o projeto moderno de 
conhecimento – mas também de governação se difundiu” 
(MbeMbe, 2014, p. 10).
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Se o conhecimento e a estrutura política se organi-
zam e se difundem para o nascimento da sociedade mo-
derna, a raça foi o subsolo, como aponta Mbembe, que 
organizou as relações interpessoais, políticas, configu-
rando e estruturando o poder, ainda que a sua presença 
seja quase sempre negada. Segundo a reflexão de Mbem-
be (2014, p. 11): “[…] como categoria originária, mate-
rial e fantasmagórica, a raça tem estado, no decorrer dos 
séculos precedentes, na origem de inúmeras catástrofes, 
e terá sido a causa de devastações físicas inauditas e de 
incalculáveis crimes e carnificinas”.

nas trajetórias descritas por nelson Mandela, fo-
mos apontando caminhos capazes de auxiliar-nos no que 
du bois chamava A Terra Prometida, “a libertação seria 
a chave para uma terra prometida de beleza” (du boiS, 
1999, p. 56). neste intento, comparo a terra prometida ao 
que na áfrica do Sul convencionou-se pensar como a so-
ciedade arco-íris, uma terra de homens e mulheres livres.

Aqui cabe uma reflexão para uma aparente contra-
dição. antônio Sérgio Guimarães, em estudo sobre ra-
cismo e antirracismo no brasil, informou-nos como uma 
dada percepção de agenda antirracista euro-americana 
forjou-se na primeira metade do século XX e, diante 
dos horrores dos campos de concentração nazistas e as 
práticas e sistemas de opressão raciais nos eua, foi fun-
damental para a valorização do brasil como a nação da 
democracia racial. desigual economicamente, mas onde 
persistia um mero preconceito de cor. Hoje sabemos que 
cor não se trata de um fenômeno cromático, mas a base 
da percepção de uma forma racializada por meio de dife-
rentes atributos fenotípicos. assim, a sociedade de todas 
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as cores, traduzida como a sociedade arco-íris, pode im-
plicar na persistência de uma visão racializada do mundo.

Curiosamente, Mandela projetava a luta de seu país 
para um futuro em que a raça não fosse mais estruturante 
e que outras enunciações pudessem viver em autonomia 
e liberdade. Para tal, era necessário que este intelectual 
formulasse contra narrativas, tornou-se de extrema im-
portância a construção de leituras e práticas que desa-
fiassem a epistemologia ocidental. Enquanto pesquisa-
dora, escolhi o exercício de leituras a contrapelo. Mas é 
também a oportunidade de pensar um fazer político fora 
das dicotomias coloniais. Se a política, fruto da moder-
nidade, exclui a tradição viva dos sul-africanos, foi nela 
que Mandela inspirou-se para ressignificar suas práticas 
de poder; e as tradições sul-africanas voltaram ao centro 
da política. O desafio proposto foi o de apreender/com-
preender essas matrizes culturais, analisando trajetórias 
e escolhas de Madiba4 no contexto de uma áfrica do Sul 
dividida pelos colonizadores, na construção de homens 
brancos e negros, com toda a carga que estes conceitos 
são capazes de marcar seres estigmatizados e educados 
para tornarem-se tais quais estes substantivos, que de-
signam corpos produzidos pela ciência colonial.

O lugar da tradição nos discursos de Madiba

Sua infância e juventude foram vividas no interior, 
em Mvezo, uma pequena aldeia às margens do rio Mbashe,  
no distrito de umtata, com a capital em Transkei  

4 o nome Madiba aqui é utilizado fazendo citação ao seu clã.
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(Mandela, 2012, p. 1), sendo marcados por observações 
e costumes de seu clã. Seguindo as coordenadas geográ-
ficas de Mandela, Transkei fica a quase 1.300 quilôme-
tros ao leste da Cidade do Cabo, quase 900 quilômetros 
ao sul de Johanesburgo, e está entre o rio Kei e a divisa 
com natal, entre as Montanhas acidentadas de drakes-
berg ao norte e as águas azuis do oceano Índico ao leste  
(Mandela, 2012, p. 1). nessa distância de centros urba-
nos arquitetados por europeus, Mandela sociabilizou-se 
e apreendeu valores e diretrizes de vida comunitária.

as narrativas em relação a sua infância e o modo 
como essas heranças repercutiram em seus caminhos pa-
recem ter proporcionado outras interpretações para os 
conflitos políticos que enfrentou em seu percurso. Ade-
mais, podem-nos dar pistas de um sujeito que pôde fugir 
das artimanhas da dominação ocidental, mesmo rece-
bendo uma educação formal que, ao impor suas práticas 
de representação, degradava saberes das demais comuni-
dades culturais.

depois do jantar, ouvíamos extasiados minha mãe 
ou minha tia contando histórias, lendas, mitos e 
fábulas que vinham atravessando incontáveis ge-
rações, todas contendo estímulos à imaginação e 
alguma lição de valor moral. relembrando esses 
dias, sou inclinado a crer que o tipo de vida que 
levei em casa, minhas experiências trabalhando 
e brincando juntos nos campos, me introduziram 
muito cedo a ideia de esforço coletivo (Mandela,  
2010, p. 31).

Histórias, lendas, mitos e fábulas que atravessam 
gerações e se apresentam no cotidiano e no alicerce  
de tradições orais. de acordo com Hampâté bâ, essas 
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narrativas são heranças e conhecimentos “[…] pacien-
temente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a 
discípulo, ao longo dos séculos” (HaMPÂTÉ bÂ, 2010,  
p. 168). Essas constelações que configuram o saber de 
tradição viva apresentam ademais desse “boca-ouvido”, 
a experiência e a observação como campos que se com-
plementam e se reestruturam dentro daquelas socieda-
des de modo vital.

Segundo nosso protagonista, “[…] é muito im-
portante o papel dos costumes, dos rituais e tabus”  
(MANDELA, 2010, p. 31). Ambos presentificam-se nas 
memórias de nelson Mandela: “como todas as crianças 
xhosa, adquiri conhecimentos fazendo perguntas para 
satisfazer a minha curiosidade enquanto cresci, aprendi 
com a experiência, observando os adultos e tentando imi-
tar o que eles faziam” (Mandela, 2010, p. 31).

a palavra se coloca no centro destas sociedades; é 
através dela que o homem e a tradição se reencontram 
continuamente e se alimentam. o homem ligado à pala-
vra se nutre dela tanto quanto a planta necessita da luz 
da manhã, pois o homem é a própria representação da 
força que a palavra emana é onde tudo começa. Seguindo 
os pensamentos de Hampâté bâ (2010, p. 168) “[…] nas 
sociedades orais não apenas a função da memória é mais 
desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a 
Palavra é mais forte […]. ele é a palavra, e a palavra en-
cerra o testemunho daquilo que ele é”.

esses são modos de vida na contramão dos insti-
tuídos conhecimentos ocidentais, na produção de fissu-
ras abertas através da experiência e de suas observações. 
Seus espaços se constroem em processos de intervenção 
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e são capazes de reescrever nossa comunidade humana. 
Ao longo das leituras biográficas de Nelson Mandela, de-
parei-me com nomes próprios que eram frequentemente 
utilizados para referir-se a ele.

Se, inicialmente, os nomes me pareciam como tro-
cadilhos ou adjetivos para apontar a mesma pessoa, foi na 
leitura de sua autobiografia que o mesmo deu indícios do 
quão importante era o nome dentro da comunidade an-
cestral da qual ele fazia parte; aqueles nomes, antes sem 
significado, foram se mostrando repletos de rituais, me-
mórias e experiências dos habitantes de Transkei. Portan-
to, rolihlahla, Madiba, Tata, Khulu, dalibunga, nelson.  
Tem significados específicos aos lugares e funções que 
ocupou. São as considerações de Fanon, referentes ao 
peso da língua, que apontam: “Falar é estar em condi-
ções de empregar certa sintaxe, possuir a morfologia de 
tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultu-
ra, suportar o peso de uma civilização” (Fanon, 2008,  
p. 33). Sendo assim, se o homem e a palavra confundem-se  
nas tradições orais, é tanto pela cultura quanto pela civi-
lização a qual pertence.

aqui merece destaque a compreensão do signi-
ficado e do peso das palavras que lhe foram atribuídas 
através de rituais, experiências e observações. Cada um 
desses nomes próprios inserem-se em uma etapa de sua 
vida, assim como o de seu clã, revelando a importância 
frente à ancestralidade ou à hierarquia de sua comunida-
de, como o tempo que leva junto um substantivo próprio.

dalibhunga é o nome que conquistou aos seus de-
zesseis anos, depois de passar pelo rito de circuncisão, 
que sinaliza a passagem para a vida adulta e tem como 



Estudos africanos (v. 1)

significado “Fundador do Bunga”, o tradicional corpo do 
governo Transkei (Mandela, 2012, p. 34). Se a circun-
cisão marca um ritual para a vida adulta, assim como a 
morte da juventude, também reconhece a coragem e o 
homem que nasce após ser circuncidado. “Para os tradi-
cionalistas Xhosa, esse nome era mais aceitável do que 
qualquer um dos meus nomes previamente dados, roli-
hlahla ou nelson” (Mandela, 2012, p. 34). dalibhunga 
representa a continuidade da cultura xhosa e o reconhe-
cimento de seus pares, portanto Mandela enfatiza: “fiquei 
orgulhoso em ouvir meu novo nome sendo pronunciado: 
dalibhunga” (Mandela, 2012, p. 34).

em Longa Caminhada até a Liberdade, Mande-
la afirma, “Sou frequentemente chamado de Madiba, o 
nome do meu clã, em uma demonstração de respeito” 
(Mandela, 2012 p. 4). deste modo, não é a sua assi-
natura que designa quem você é, mas o que o seu nome 
revela sobre a sua história e pertencimento.

a sociedade Xhosa era uma ordem social equili-
brada e harmoniosa, na qual cada indivíduo sabia 
qual era o seu lugar. Cada Xhosa pertence a um clã 
que traça suas origens até um antepassado espe-
cífico. Sou membro do Clã Madiba, batizado em 
homenagem a um chefe Thembu que governou no 
Transkei, no século XViii (Mandela, 2012, p. 4).

É através do nome que se pode identificar o 
pertencimento ao clã, e sua ancestralidade. ao registrar 
que cada Xhosa pertence a um clã e que a partir do nome 
próprio traça suas origens até um antepassado específico, 
ou a uma genealogia, o nome os remete a sua vida co-
munitária e ao pertencimento a um grupo específico.  
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“Fora a vida, um temperamento forte e uma conexão per-
manente com a casa real de Thembu, o único presente 
que meu pai me deu quando nasci foi um nome, rolih-
lahla”. Seu nome herdado pelo pai, em Xhosa significa, 
literalmente, “arrancando o galho de uma árvore”, mas 
coloquialmente, o significado mais preciso seria “encren-
queiro” (Mandela, 2012, p. 3).

Se a tradição organiza e estrutura vidas comunitá-
rias, o neoliberalismo forja a crença de indivíduos autô-
nomos, livres para as suas escolhas, joga-os, pretensa-
mente, ao acaso da história, tendo como ponto nevrálgico 
relações racionalizadas pelas lógicas empresariais. Sobre 
o neoliberalismo Mbembe (2014, p. 13) sinaliza: “o neo-
liberalismo é a época ao longo da qual o tempo (curto) 
se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma 
dinheiro”. na contracorrente, a tradição marca os inte-
grantes de vidas comunitárias do seu nascimento a sua 
morte, através de rituais, mitos e hierarquias. decisões, 
como a escolha de um nome, dialogam com o lugar de 
pertencimento, assim como a história da qual este sujeito 
faz parte; mais que um nome, Mandela herdou a cultura 
Xhosa e todo o peso dessa herança. Quanto ao seu nome 
mais conhecido no ocidente, ele o recebeu de sua primei-
ra professora, aleatoriamente, nelson, “Meu nome mais 
conhecido em inglês não me foi dado até o meu primeiro 
dia de aula” (Mandela, 2012, p. 3).

Seu nome nelson resulta dessas intervenções, fru-
to da dominação ocidental, quando “a ciência e a razão 
iluminaram a modernidade ocidental, encobrindo seu 
lado noturno, a colonialidade que expropriou e excluiu 
habitantes de áfricas e américas” (anTonaCCi, 2014, 
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p. 333). a Srta. Mdingane, sua professora na escola, ao 
substituir o nome dado pelo clã e impor que, na escola, as 
crianças fossem chamadas por nomes ocidentais, tanto 
delimitou uma fronteira como impôs a cultura hegemô-
nica. Mandela, ao escrever sobre o início de sua educação 
formal comenta: “a educação que recebi era uma educa-
ção britânica, na qual as ideias britânicas, a cultura bri-
tânica, as instituições britânicas eram automaticamente 
entendidas como sendo superiores. a cultura africana 
não existia” (Mandela, 2012, p. 16). essa educação co-
lonial educa para assimilar a colonialidade, quando não 
aniquila modos de conhecimentos. nas américas e nas 
áfricas, povos inteiros tiveram seus nomes e línguas ex-
terminados ao mesmo tempo em que se transformam em 
homem-mercadoria. Ainda nas reflexões de Mandela,

o inglês educado era o nosso modelo o que aspi-
rávamos era sermos “ingleses negros”, como éra-
mos, ás vezes, chamados com escárnio. Fomos en-
sinados- e acreditávamos- que as melhores ideias 
eram as ideias inglesas, que o melhor governo era 
o governo inglês, e que os melhores homens eram 
os ingleses (Mandela, 2012, p. 46).

 os europeus construíram relações com os nativos 
na desvalorização de suas culturas e na crença de ausên-
cia história, conforme Fanon explica: “como aqueles que 
não têm cultura, não têm civilização, nem um longo pas-
sado histórico” (Fanon, 2008, p. 46). essa tendência do 
pensamento europeu destruiu o outro “para abordar a 
identidade não em termos de pertença mútua (coperten-
ça) a um mesmo mundo, mas antes da relação do mesmo 
ao mesmo” (MbeMbe, 2014, p. 10).
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Se na cultura ocidental este sujeito é, em si, a au-
sência de valores, em seus espaços comunitários, atra-
vés de rituais, mitos, fábulas, metáforas e provérbios, 
conceituarão o seu lugar no mundo. Podemos perceber 
o significado e o pertencimento das pessoas, em socie-
dades comunitárias e em sociedades modernas, confor-
me o provérbio bambara e peul: “as pessoas da pessoa 
são inúmeras na pessoa” (HaMPÂTÉ bÂ, 2010, p. 184).  
o nome delineia a história de si em diálogo com o outro. 
São espaços que não se desenvolvem na crença do indiví-
duo solitário e independente. “O filho mais velho da casa 
ixhiba era Simakade, cujo irmão mais novo era Mandela, 
meu avô” (Mandela, 2012, p. 5). Madiba compartilha 
a experiência e a iniciação na tradição nos apresentando, 
em sua conduta política, matrizes daquela cultura, que 
permitem focar outros espaços marginalizados no hori-
zonte euro-ocidental.

Quando eu tinha dezesseis anos, o regente decidiu 
que chegara o momento de eu me tornar um ho-
mem. na tradição Xhosa, isso é atingido apenas 
de uma forma: circuncisão. na minha tradição, 
um homem não circundado não pode herdar a ri-
queza de seu pai, não pode se casar ou celebrar 
rituais tribais (Mandela, 2012, p. 31).

a tradição Xhosa organiza e confere sentido à vida 
de seus integrantes, definindo o papel das regras e ri-
tuais para que a pessoa possa compartilhar e participar 
desse corpo comunitário. deste modo, ser circuncidado 
era fundamental para a existência e o desenvolvimento 
de status e prestígio dentro da comunidade. de repen-
te, ouvi o primeiro garoto gritar, “ndiyindoda!” (eu sou 
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um homem), sobre aquele momento descreveu: “Senti 
como se fogo estivesse correndo em minhas veias; a dor 
foi tão intensa que enterrei meu queixo em meu peito. 
Muitos segundos pareceram passar antes de eu me lem-
brar do grito, e então me recuperei e gritei, ‘ndiyndoda’!” 
(Mandela, 2012, p. 34). a circuncisão, simbolicamente 
mais que a passagem para a vida adulta, marca a “mor-
te” da juventude. Caracteriza-se como um ritual de pas-
sagem: ao enterrar seus prepúcios estavam enterrando o 
que agora se tornava passado. nas constantes metáforas, 
simbologias da palavra dita, o mundo Xhosa perpetuava 
suas tradições e causava impressões jamais esquecidas 
por nelson Mandela; em suas narrativas, foi com respei-
to e admiração que percorreu a infância vivida em sua co-
munidade, junto aos seus iguais. “Seguiu-se um tempo de 
reclusão no abrigo enquanto a ferida se curava, depois do 
qual os iniciados pintaram seus corpos com ocra branca, 
simbolizando pureza” (niCol, 2007, p. 15).

após circuncidados, os jovens são recebidos por 
toda a comunidade para uma cerimônia grandiosa – 
“nossas famílias, amigos e chefes tribais locais se reuni-
ram para discursar, contar e dar presentes” (Mandela, 
2012, p. 36). em meio à felicidade da qual todos compar-
tilhavam, por festejar um rito e o nascimento de Homens 
Xhosa, aquela representação também continha a perma-
nência e continuidade da tradição. Porém, frente ao entu-
siasmo: “o principal orador do dia foi o chefe Meligqili”, 
que anunciou o destino daqueles corpos, ao enfatizar que 
o futuro que nos aguarda é amargo e suas tradições não 
poderá realizar-se, posto que para ele “nós os Xhosa, e to-
dos os negros sul africanos somos um povo conquistado.  
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Somos escravos em nosso próprio país” (Mandela, 
2012, p. 36).

Foi uma previsão que silenciou e enfureceu a pla-
teia, a maioria dos seus ouvintes não compreendiam a 
razão daquelas palavras tão hostis, em momento de tanta 
celebração e comoção. Mandela descreve, em suas me-
mórias, que aquele pronunciamento aguardava pela li-
berdade e luta do povo Xhosa, para que pudessem pros-
perar e se multiplicar; tais palavras foram depositadas 
em suas lembranças como sementes que germinariam 
após uma longa caminhada: “Mais tarde, me dei conta de 
que o homem ignorante naquele dia não era o chefe, mas 
eu mesmo” (Mandela, 2012, p. 37).

Sobre a tomada de decisões no governo comuni-
tário, “Todos os Thembus eram livres para participar 
e muitos o faziam vindo a cavalo ou a pé” (Mandela, 
2012, p. 25).

naquelas ocasiões, o regente era cercado de seus 
amaphakathi, um grupo de conselheiros de alto 
escalão que funcionava ao mesmo tempo como 
parlamento e judiciário do regente. eram homens 
sábios que mantinham o conhecimento da histó-
ria e da tradição tribal em suas memórias e cujas 
opiniões tinham um grande peso (Mandela, 
2012, p. 25).

a história não visa circular, dentro de um espaço 
delimitador e sufocante, ilusão que, em algumas circuns-
tâncias, ela se faz presente e nos demais tempos ela é dis-
ciplina. nas tradições marcadas pela oralidade ela está 
presente e evidenciada no cotidiano dessas pessoas, não 
como uma disciplina e sim como uma condutora, presente  
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nas memórias, nas tradições, nos rituais. os fazeres de 
Mandela estão embriagados neste mundo construído a 
partir de culturas orais e na marginalidade do discurso 
moderno; assim, suas narrativas se constroem dentro de 
uma nova identificação do literário, dentro de um imagi-
nário comunitário e na disputa entre campos culturais na 
configuração de fissuras e contra narrativas.

Todos os que desejassem falar o faziam. era a de-
mocracia em sua forma mais pura. Poderia haver 
uma hierarquia de importância entre os oradores, 
mas todos eram ouvidos, chefe e súdito, guerreiro 
e curandeiro, comerciante e agricultor, proprietá-
rio e trabalhador. as pessoas falavam sem serem 
interrompidas e as reuniões duravam muitas ho-
ras (Mandela, 2012, p. 25).

os arquivos, em seus modos de ser e estar no mun-
do, permitem driblar o imaginário ocidental na constitui-
ção da identidade e da autenticidade dos sujeitos. Char-
les Taylor reflete sobre este reconhecimento do tornar-se 
humano através do monólogo consigo mesmo; essa iden-
tidade individual que surgiu no final do século XVIII cria 
a ilusão de liberdade e autenticidade, pois “Podemos ha-
blar de una identidad individualizada, que es particular-
mente mía, y que descubro en mí mismo. este concepto 
surge junto con el ideal de ser fiel a mí mismo y a mi par-
ticular modo de ser” (TAYLOR, 1993, p. 47).

ao descrever, em diversos momentos de sua auto-
biografia, as práticas políticas vivenciadas na infância e a 
condução dos chefes em momentos de tensão, explicita 
que a vida comunitária não significa a ausência de con-
flitos, mas o modo como os problemas são conduzidos 
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no interior desse corpo comunitário, em termos de unici-
dade, distante da identidade moderna, que faz acreditar 
que nossas ações operam exclusivamente como eterno 
monólogo. Quanto maior a “autonomia”, mais fiel a si e a 
seu modo de ser o indivíduo se torna.

a colonização banalizou, desorganizou, excluiu os 
métodos politicamente desenvolvidos pelas comunida-
des orais e, através da violência, desenvolveu a vida de 
sujeitos desenraizados, segundo seus próprios critérios, 
que tendem a ser vantajosos apenas para a manutenção 
do status quo. o que se percebe é que a descolonização 
também impõe pensar na reelaboração dessa política 
colonial, quando não em seu fim. Um governo em que 
todos falem e sejam ouvidos advém de organizações po-
líticas que orientavam a vida comunitária através de as-
sembleias e reuniões. “o fundamento da autogovernan-
ça era que todos os homens eram livres para expressar 
suas opiniões e eram iguais em seu valor como cidadãos.  
(as mulheres, infelizmente, eram consideradas cidadãs 
de segunda categoria)” (Mandela, 2012, p. 26). Toda-
via, Mandela, ao mergulhar nessas tradições e elaborá-
-las no exercício do presente, também as atualiza5,

bem, na prisão, tivemos o privilégio de ler e am-
pliar nosso pensamento. Mulheres no mundo todo 
já lideraram seus países. estranhamente, eu nun-
ca havia pensado muito sobre minha própria fa-
mília como fiz quando descobri que havia muitas  

5 Mac Maharaj, em entrevista com Madiba: “você foi preso quando a expres-
são ‘anti-sexismo’, mal existia, você saiu vinte e sete anos depois como um de-
fensor rigoroso dos direitos da mulher. defendeu na Thembulândia a ideia da 
nomeação da viúva de um chefe para ocupar o cargo. discutiu as questões com 
os mais velhos” (MaC MaHaraJ, 2007. p. 339).
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mulheres no mundo em posições de liderança. 
Pois quando os ingleses vieram a nossa região, a 
mãe de Mandela decidiu combate-los. ela viera da 
casa pondo de Sigcau e por isso, os ingleses, de-
pois de derrotá-la, deportaram-na de volta à Pon-
dolândia (Mandela, 2007, p. 343).

ouvir, silenciar, observar são pertencimentos que 
Mandela nos apresenta constantemente. a aprendizagem 
vai se dando em relação de parceria e de hierarquia, ao 
mesmo tempo se tornando a base da permanência e ree-
laboração das tradições de povos sociabilizados dentro de 
cosmovisões orais. “Minhas noções de liderança posterio-
res foram profundamente influenciadas pela observação 
do regente e de sua corte. observei e aprendi a partir das 
reuniões tribais que aconteciam regularmente no Grande 
local” (Mandela, 2012, p. 25).

na visão de mundo de povos alheios a sistemas de 
pensamento ocidental, são realizados diálogos em torno 
da iniciação e da experiência. as noções de liderança de 
Mandela constituíram-se no cerne de seu fazer-observa-
ções. Suas decisões futuras, no papel de presidente, co-
nectam-se com as reuniões para solucionar problemas, 
em que ocorriam interações com os chefes. as histórias 
narradas, principalmente quanto ao comportamento e 
papel central que os sábios têm em suas vidas, na possi-
bilidade de aprender com o outro, “como líder, eu sempre 
segui os princípios que foram demonstrados pelo regente 
no Grande local. Sempre procurei ouvir o que todas as 
pessoas, em uma discussão, tinham a dizer antes de dar a 
minha opinião” (Mandela, 2012, p. 27).

esses princípios, presentes nos discursos e na prá-
tica política de Mandela, têm lugar na tradição de popu-
lações que compartilham de viveres comunitários: “Ya 
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sea en los dilemas de áfrica del norte o en las reuniones 
de África Occidental, la tradición quiere que los conflic-
tos que estallan en una aldea sean debatidos en público” 
(FANON, 1963, p. 42). E o conflito, proveniente de pro-
blemas comunitários, não se encerra na subjetividade 
dos indivíduos, encontra suas soluções onde tiveram seu 
início, em profícuo diálogo com o público. essa perspec-
tiva de aprender através do outro advém de elaborações 
de suas experiências e observações, como na repercussão 
de diálogos nos contextos de tradições orais da áfrica do 
Sul, que dialogam e são tradução da máxima dos povos 
Xhosa e zulu – “umuntu ngmuntu ngabantu” (uma pes-
soa é através de outras pessoas). “os desenraizados se 
renovam e questionam a ordem dominante desde suas 
experiências e sensibilidades históricas, abrindo para a 
diferença colonial” (anTonaCCi, 2014, p. 335).

O filósofo Renato Nogueira, em seu artigo Ubuntu 
como modo de existir: Elementos gerais para uma ética 
afroperspectiva, reflete acerca do conceito de Ubuntu,

[…] como uma maneira de viver, uma possibilidade 
de existir junto com outras pessoas de forma não 
egoísta, uma existência comunitária antirracista 
e policêntrica. Vale dizer que a palavra ubuntu é 
compartilhada com a mesma grafia e transcrição 
fonológica para quatro grupos étnicos (ndebele, 
swati, xhosa e zulu) (noGueira, 2011, p. 14).

nas práticas governamentais, as reuniões perdu-
ram até que alguma espécie de consenso seja atingida. ou 
terminavam em unanimidade, ou não terminavam. Para 
tanto, Mandela (2012, p. 26) observa: “unanimidade, 
no entanto, podia ser uma concordância em discordar,  
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esperar por um momento mais propício para propor uma 
solução”. Em seus relatos, “Democracia significava que 
todos os homens deviam ser ouvidos, e uma decisão era 
tomada juntamente como um só povo. a regra da maioria 
era uma noção estranha a nós. uma minoria não deveria 
ser esmagada por uma maioria” (Mandela, 2012, p. 26).

Inúmeros enunciados da autobiografia de Mandela 
referem-se aos guerreiros Xhosa, à história Thembu e à 
bravura destes homens, de sua fama e coragem, palavras 
recorrentes em suas recordações. Sobre as guerras de 
fronteira, “Durante um século de conflitos, muitos guer-
reiros Xhosa alcançaram a fama por sua bravura, homens 
como Makhanda, Sandile e Maqoma, os dois últimos fei-
tos prisioneiros na ilha de robben, pelas autoridades bri-
tânicas, onde vieram a morrer” (Mandela, 2012, p. 45).

nelson Mandela renova as tradições como também 
as contextualiza e, deste modo, passa a atualizá-las: “a 
história é objeto de uma construção cujo lugar não é o 
tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de 
‘agoras’. assim, a roma antiga era para robbespierre um 
passado de “agoras”, que ele fez explodir do continuum 
da história” (benJaMin, 1994, p. 230).

Para Madiba, a reiteração ao passado volta como 
uma ponte a traçar caminho entre a história e a memó-
ria. Como processos políticos que, não estando presos no 
passado, voltam a todo instante, permitindo pensar na 
sensibilidade de contextos e acontecimentos, instigan-
do em si mesmo uma mirada crítica e sensível. Mandela 
pôde, em seu tempo, fazer uma crítica pertinente dentro 
de seu cotidiano, pois são nesses espaços que praticamos 
o político, não como algo sempre alheio às nossas vidas. 
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nas divisões do mundo cartesiano, em que as partes pa-
recem nunca se conectar, “os Xhosa são um povo orgu-
lhoso e patrilinear com uma linguagem expressiva e eu-
fônica e uma crença ferrenha na importância das leis, da 
educação e de boas maneiras” (Mandela, 2012, p. 4).

Assim, a ancestralidade e a oralidade que configu-
ram os saberes de nelson Mandela sensibilizaram-no e 
habilitaram-no a formular uma contra narrativa aos co-
nhecimentos e valores modernos. o apartheid, que gerou 
uma série de massacres, de corpos mutilados, de filhos 
órfãos, postulou a premência que algo inédito teria que 
ser realizado no país, que pudesse conter o ódio frente a 
laços socioculturais rompidos, superar o rancor e apontar 
para novas práticas políticas. os sul-africanos, mesmo os 
privilegiados, necessitavam de esperança, algo capaz de 
fazer a travessia para outras formas de governabilidade. 
uma humanidade que só poderia ser compartilhada atra-
vés do outro, como a filosofia política do Ubuntu, aponta-
va para relações, reajustes e formas de convivência.

Referências

aCHebe, Chinua. O mundo se despedaça. São Paulo: 
Cia. das letras, 2009.

adiCHie, Chimamanda ngozi. Meio Sol Amarelo. São 
Paulo: Cia. das letras, 2008.

áFriCa do Sul. Hino da áfrica do Sul. [1997]. disponí-
vel em: <www.letras.mus.br/hinos-de-paises/944115>.



Estudos africanos (v. 1)

alTer, robert. Anjos necessários: tradição e moder-
nidade em Kafka, benjamin e Scholem. rio de Janeiro: 
imago, 1992.

anTonaCCi, Maria antonieta. Memórias ancoradas 
em corpos negros. São Paulo: eduC, 2014.

araÚJo, Maria Manuela Jales Camposana de. Textos 
afro-americanos e textos africanos: dis-cursus do eu ao 
espelho repartido da diáspora discursiva moderna. 2008. 
Tese (doutorado em letras, literatura norte-america-
na) – universidade de lisboa, lisboa, 2008.

arendT, Hanna. raça e burocracia. in: ______. Ori-
gens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das letras, 2012.

barroS, antonio evaldo almeida. As faces de John 
Dube: memória, história e nação na áfrica do Sul. 2012. 
Tese (doutorado em estudos Étnicos e africanos) – uni-
versidade Federal da bahia, Salvador, 2012. 

benJaMin, Walter. Magia e técnica, arte e política. São 
Paulo: brasiliense, 1994.

berTÚlio, dora lúcio. Apartheid? racismo e/ou ca-
pitalismo. disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/
index.php/sequencia/article/view/16381/14965>.

bÔaS, Julia Covre Vilas. A atuação das empresas bra-
sileiras na África no Governo Lula. brasília, 2011. Mo-
nografia (Especialização em Relações Internacionais) – 
universidade de brasília, 2011. disponível em: <http://
bdm.unb.br/bitstream/10483/2402/1/2011_JuliaCo-
vreVilasboas.pdf>. acesso: 15 nov. 2015.



Trajetórias e memórias de Madiba

boni, Paulo; SanToS, renata. áfrica do Sul e apar-
theid: análise imagética dos conflitos raciais entre 1990 
e 1994. Revista de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal da Paraíba V, n. 8, jan./jun. 2012. 
disponível em: <www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/cm/
article/view/12794/8567>.

borGeS, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da bio-
grafia. São Paulo: Contexto, 2006.

braGa, Pablo de rezende Saturnino. A rede de ativismo 
transnacional contra o Apartheid na áfrica do Sul. brasí-
lia: Fundação alexandre de Gusmão, 2011. disponível em: 
<http://funag.gov.br/loja/download/859africa_do_
Sul_a_rede_de_ativismo_transnacional_contra_o_
apartheid_na_africa_do_Sul.pdf>.

burGHardT, William edward. As almas da gente ne-
gra. rio de Janeiro: lacerda, 1999.

CardoSo, Paulino. notas sobre o movimento negro no 
brasil. in: Seed/Pr. Educando para as relações raciais 
II. Curitiba: Seed/Pr, 2008. (Cadernos Temáticos dos 
Desafios Educacionais Contemporâneos, 5). Disponível 
em: <www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/
cadernos_tematicos/tematico_raciais.pdf>. 

CerTeau, Michel de. A invenção do cotidiano. artes de 
Fazer. rio de Janeiro: Vozes, 1999.

CÉSaire, aimé. Discurso sobre o colonialismo. lisboa: 
Sá da Costa, 1977. 



Estudos africanos (v. 1)

CHanaiWa, david. a áfrica austral. in: História geral da 
África VIII: áfrica desde 1935. brasília: uneSCo, 2010.

CoMPaGnon, antoine. O demônio da teoria: literatura 
e senso comum. belo Horizonte: uFMG, 1999.

CunHa, luciana lima da Cunha. Reflexões da era apar-
theid e pós-apartheid na comunicação contemporânea. 
2012. Monografia (Graduação em Comunicação Social) – 
Faculdade de Comunicação Social, universidade anhem-
bi Morumbi, São Paulo, 2012.

D’ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multicultura-
lismo. Afro-Ásia, Salvador, n. 19/20, p. 165-182, 1997. 
disponível em: <www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_
n19_20_p165.pdf>.

dÖPCKe, W. lula na áfrica: a política africana e a coope-
ração sul-sul. Boletim Meridiano 47, brasília, v. 4, n. 29-
32, 2003. disponível em: <http://seer.bce.unb.br/index.
php/Med/article/view/4280>. acesso em: 2 mar. 2012. 

doWbor, landislau. Política social urbana descentrali-
zada na áfrica do Sul. rio de Janeiro: Vozes, 1997.

Fanon, Frantz. Los Condenados de la Tierra. México: 
Fondo de cultura económica, 1963.

______. Por la revolución africana. Habana: revolu-
cionaria, 1966.

______. Pele negra máscaras brancas. Salvador:  
eduFba, 2008. 



Trajetórias e memórias de Madiba

FranÇa, renné; CabeCinHaS, rosa. Memória, histó-
ria, testemunho. a cor da esperança: as representações 
de nelson Mandela na revista Veja. Observatório Jor-
nal, Portugal, v. 4, n. 1, p. 289-322, 2010.

GliSSanT, Édouard. introdução a uma Poética da di-
versidade. Juiz de Fora: uFJF, 2001.

KoTHe, Flávio r. (org.) Walter benjamin. São Paulo: 
ática, 1985. (Coleção Grandes Cientistas Clássicos).

GaGnebin, Jeanne. Memória, história, testemunho. in: 
breSCiani, Stella; naXara, Márcia. (orgs.) Memória 
e ressentimento: indagações sobre uma questão sensível. 
Campinas/SP: uniCaMP, 2001.

______. o preço de uma reconciliação extorquida. in: 
TeleS, edson; SaFaTle, Vladimir Pinheiro. (orgs.)  
O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: 
boitempo, 2010. disponível em: <http://petdireito.ufsc.
br/wp-content/uploads/2013/07/GaGnebin-Jeanne-
-Marie.-o-preço-de-uma-reconciliação-extorquida.pdf>.

GoMeS, angela de Castro. Escrita de si, escrita da His-
tória: a título de prólogo. rio de Janeiro: FGV, 2004. 

GonzaleS, lelia. racismo e Sexismo na Cultura bra-
sileira. in: Revista Ciências Sociais Hoje, anpocs, 1984.

GuiMarÃeS, antonio S. a. Combatendo o racismo: 
brasil, áfrica do Sul e estados unidos. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, São Paulo, v. 14, n. 39, p. 103-117, 
fev. 1999. disponível em: <www.scielo.br/pdf/rbcsoc/
v14n39/1724.pdf>.



Estudos africanos (v. 1)

Hall, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações 
culturais. belo Horizonte: uFMG, 2003.

HaMPÂTÉ bÂ, amadou. a tradição viva. in: Ki-zerbo, 
Joseph. História geral da África I: metodologia e Pré-
-História da áfrica. brasília: uneSCo, 2010.

JoHann, andrei. áfrica do Sul – chegada ao país e sur-
fe em Jeffreys bay. [2014]. disponível em: <http://blog-
dotiburon.com/2014/10/16/africa-do-sul-chegada-ao-
-pais-e-surfe-em-jeffreys-bay>.

JoiCe, Peter. Culture of South Africa. Capetown:  
Sunbird, 2012.

Ki-zerbo. Para quando África? rio de Janeiro: Pallas, 
2006.

la GranGe, zelda. Bom dia Senhor Mandela. ribeirão 
Preto/SP: novo Conceito, 2015.

luiz, Caio. Minhocão e a guerrilha semiótica. [2015]. 
Disponível em: <www.ideafixa.com/minhocao-e-guerri-
lha-semiotica>.

Mandela, nelson. nelson Mandela: a luta é minha 
vida. São Paulo: Globo, 1989.

______. Conversas que tive comigo/nelson Mandela. 
rio de Janeiro: rocco, 2010. 

______. Longa caminhada até a liberdade. Curitiba: 
nossa Cultura, 2012.



Trajetórias e memórias de Madiba

M’boKolo, elikia. áfrica negra: história e civilizações 
do século XiX aos nossos dias. lisboa: Colibri, 2007.

MbeMbe, achile. Crítica da razão negra. lisboa: antí-
gona, 2014.

MunanGa, Kabengele. algumas considerações sobre 
“raça”, ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fun-
damentos antropológicos. Revista da USP, São Paulo,  
n. 68, p. 46-57, dez./fev. 2005-2006.

neTo, José. a vitória de Mandela. Revista História Viva, 
São Paulo, ano Vi, n. 76, 2003. 

niCol, Mike. Retrato Autorizado. São Paulo: alles Trade, 
2007.

noGueira, renato. ubuntu como modo de existir: ele-
mentos gerais para uma ética afroperspectivista. Revista 
da ABPN, Florianópolis, v. 3, n. 6, nov. 2011/fev. 2012, 
p. 147-150. disponível em: <www.abpn.org.br/revista/
index.php/edicoes/article/viewFile/207/155>.

oliVa, anderson ribeiro. o ensino da história da áfri-
ca em debate: uma introdução aos estudos africanos. in: 
ribeiro, álvaro S. T. et. al. (org.) História e cultura  
afro-brasileira e africana na escola. brasília: ágere, 
2008. p. 29-49. 

oliVer, roland. a experiência africana da Pré-História 
aos dias atuais. rio de Janeiro: zahar, 1994.

Pereira, analúcia danilevicz. a (longa) história de de-
sigualdade na áfrica do Sul. Mal-estar na Cultura. Porto 



Estudos africanos (v. 1)

alegre, abr./nov. 2010. disponível em: <www.ufrgs.br/
difusaocultural/adminmalestar/documentos/arquivo/
africadoSuldanileviczPereira.pdf>.

______. A revolução sul-africanca. São Paulo: unesp, 
2012.

PorTo da Pedra. Preto e branco e a cores. [2007]. 
disponível em: <www.youtube.com/watch?v=usxu 
_9qjJQu>.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação 
social. in: SanToS, b; MenezeS, M. P. (orgs.) Episte-
mologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.

raMoSe, Mogobe. Globalização e ubuntu. in: SanToS, 
b; MenezeS, M. P. (orgs.) Epistemologias do Sul. São 
Paulo: Cortez, 2010.

ribeiro, Fernando rosa. a construção da nação (pós-)
colonial: áfrica do Sul e Suriname, 1933-1948. Estud. 
afro-asiát., rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 483-512, 2002. 
disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-546X2002000300003&lng=en&nr
m=iso>.

roa, augusto bastos. Hijo de Hombre. buenos aires: 
losada, 1971.

SanToS, boaventura. Para além do pensamento abissal: 
das linhas globais a uma ecologia de saberes. in: San-
ToS, b; MenezeS, M. P. (orgs.) Epistemologias do Sul. 
São Paulo: Cortez, 2010. 



Trajetórias e memórias de Madiba

SCHuarCz, lilia Moritz. O espetáculo das raças. São 
Paulo: Cia. das letras, 1993. 

SilVa, Joilson de a. M. andrade. União Africana: desafios 
políticos e perspectiva de cultura no limiar do século XiX. 
2013. dissertação (Mestrado em História Social) – Ponti-
fícia universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.

SilVa, Márcio Seligman. História, memória, literatura: 
o testemunho na era das catástrofes. 2. reimp. Campi-
nas/SP: unicamp, 2013.

SilVa, Cidinha. escultura de nelson Mandela em Joa-
nesburgo. [2013]. disponível em: <http://cidinhadasil-
va.blogspot.com.br/2013/03/escultura-de-nelson-man-
dela-em.html>.

SodrÉ, Muniz. O monopólio da fala. Petrópolis: Vozes, 
2001.

STenGel, richard. Os caminhos de Mandela. São Paulo:  
Globo, 2010.

TAYLOR, Charles. El Multiculturalismo y “la política del re-
conocimiento”. México: Fondo de Cultura económica, 1993.

WoodS, donald. Por dentro do Apartheid. o Cotidiano da 
resistência na áfrica do Sul. São Paulo: best Seller, 1988.

WriGHT, richard. Black Boy Infância e juventude de 
um jovem negro. rio de Janeiro: espaço e Tempo, 1993.

YEMONJÁ, Mãe Beata de Yemonjá. Caroço de Dendê, a 
sabedoria dos terreiros. rio de Janeiro: Pallas, 2002.





Sundjata keita e a reinvenção das tradições 
orais mandingas da áfrica ocidental

JoSé rivair MaCEdo1

P
ouquíssimo conhecido no brasil, Sundjata2 Keita 
figura em primeiro plano na história africana, sen-
do amplamente reconhecido por sua capacidade 

como chefe militar, chefe político, fundador de linhagens 
e estados. a ele é atribuída a criação da mais poderosa 
unidade política da áfrica subsaariana no período ante-
rior ao século XVI, o Império do Mali, cuja influência se 
estendia por territórios das atuais repúblicas do Mali, ní-
ger, burkina Fasso, Guiné-Conacri, Guiné-bissau, Gâm-
bia e Senegal.

as origens do microestado do Mali remontam ao 
século ii da Hégira, equivalente ao século Viii da era 

1 Professor titular no departamento de História e do Programa de Pós-Gra-
duação em História da uFrGS, coordenador do núcleo de estudos afro-brasi-
leiros, indígenas e africanos da uFrGS, coordenador da rede Multidisciplinar 
de estudos africanos do instituto latino-americano de estudos avançados da 
uFrGS. e-mail: jrivair@uol.com.br.
2 Variantes do nome: Soundjata, Sondiata, Sundiata, Sunjara, Sonjara. 
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cristã, e sobre ele podem-se recolher informações sumá-
rias na obra de escritores muçulmanos como al-Yakubi, 
que, no ano 891, fazia menção ao pequeno reino do Mal-
lal, e na do geógrafo marroquino al-idrisi, que, em 1154, 
enquadrava-o nos domínios da mais importante forma-
ção estatal local englobante, o antigo estado de Gana 
(CuoQ, 1985, p. 52/132). naquele momento, a pequena 
unidade política era formada por grupos falantes da lín-
gua manden3 e seus governantes começavam a adotar a 
crença muçulmana. Coube a Sundjata, no período entre 
1230 e 1255, ampliar sua capacidade de influência junto 
aos demais chefes locais da bacia do níger, na área de 
passagem entre a savana e a floresta, fixando como sede 
de governo a cidade de niani (situada, atualmente, ao 
norte da república da Guiné), criando os meios para o 
estabelecimento de um governo centralizado e gradativa-
mente burocratizado que passou a exercer controle so-
bre os principais pontos de acesso das rotas de comércio 
transaarianas (niane, 2011, p. 142-156).

na dupla acepção do vocábulo latino imperium, 
apenas a primeira, associada à ideia de autoridade, de 
mando, aplica-se com alguma precisão ao tipo de estado 
organizado por Sundjata e mantido por seus sucessores. 
a segunda acepção, de domínio territorial, não encontra 
correspondência nas realidades sociais africanas antigas, 
em que as fronteiras fixas e a territorialidade não consti-
tuíam indicativos necessários para o exercício do poder4. 

3 Variantes do etnônimo: mandê, mandenka, maninka, mandinga.
4 É evidente que existiam delimitações de espaços de exercício do poder dos 
chefes (de aldeia, linhagem, província ou estados), mas o conceito de fronteira 
não era equivalente ao que se aplica atualmente. o alcance da autoridade de-
pendia de um conjunto de relações diversificadas, em que o reconhecimento 
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A influência política dos governantes do antigo Mali, inti-
tulados mansa, dependia parcialmente do potencial bélico 
que dispunham; do reconhecimento de sua autoridade pe-
los chefes dos clãs de homens plenamente livres (horonw); 
da capacidade de imposição de tributos aos povos submeti-
dos ou mantidos como aliados; e da eficácia na distribuição 
e aplicação da justiça (KonarÉ, 1981, p. 130-170).

o apogeu da hegemonia mandinga na áfrica oci-
dental ocorreu no decurso do século XiV, quando sua 
existência passou a ser conhecida no Magreb, egito, 
oriente Médio e mesmo na europa ocidental. a pessoa 
que melhor representa este momento é Kanku Mussa 
(1307-1332), também lembrado pelo nome de Mansa 
Mussa, a quem são atribuídas inúmeras qualidades mo-
rais positivas e grande habilidade política. ele foi o res-
ponsável pela introdução de sábios magrebinos, egípcios 
e do oriente Médio nas escolas de sabedoria5 de djin-
gereber e de Sankorê, em Tombuctu, que, desde então, 
tornaram-se importantes centros de produção de cultu-
ra escrita autóctone. Mas, na segunda metade do século 
XV, a influência do Mali declinou, e o vácuo de poder foi 
ocupado pelos governantes de Gaô, que, após sucessivas 
conquistas militares, fundaram um estado islâmico cen-
tralizado conhecido como “Império Songhai” (LY TALL, 
2011, p. 193-211).

Paralelamente ao processo de estatização na bacia 
do níger, a hegemonia mandinga deu origem a diversos 

territorial era apenas um dos componentes de um poder superior. Ver Coc-
query-Vidrovich (2005, p. 39-40).
5 Qualificadas por vezes como Universidades, ou como Madrassas: escolas de 
formação de cultura escrita muçulmana. 



Estudos africanos (v. 1)

movimentos de transferência populacional em direção 
ao litoral do oceano atlântico. desde a primeira metade 
do século Xiii, a linhagem ndyaye, que fundou no atual 
Senegal um estado conhecido como Confederação Jolof, 
vinculava sua origem a Tiramakan Traorê, importante 
chefe de guerra de Sundjata (bouleGue, 1987, p. 16). 
enquanto isso, mercadores mandingas de sal, noz-de-co-
la, ouro e escravos, conhecidos como wangara, estabe-
leciam os primeiros contatos com povos akan das proxi-
midades da Costa do ouro (MaSSinG, 1985. p. 21-55), e 
áreas circunvizinhas ao rio Gâmbia eram controladas por 
farins, isto é, governantes com autoridade delegada pelo 
Mandimansa, o mansa do Manden – lembrado e reve-
renciado como “o elefante Grande”. no princípio do sé-
culo XVi, a área situada entre os rios Gâmbia e Casaman-
ce estava sob controle de um estado mandinga sediado 
na comunidade de Kansala, o Kaabu, que exerceu forte 
influência regional até o século XIX, às vésperas da ocu-
pação colonial inglesa, francesa e portuguesa na região 
da Senegâmbia e Guiné (loPeS, 1999; ManÉ, 1989).

objeto de grande admiração entre os povos africa-
nos do oeste, Sundjata Keita permaneceu no mais com-
pleto anonimato nos textos de enciclopedistas, geógra-
fos e viajantes muçulmanos que estiveram no Mali, cuja 
atenção foi direcionada para Mansa Mussa devido ao seu 
apoio significativo ao desenvolvimento do Islã na parte 
ocidental da área saeliana e da bacia do níger. Salvo en-
gano, apenas Ibn Khadun confirma por escrito sua exis-
tência histórica. na lista de governantes do Mali inserida 
no tratado conhecido como Muqaddimah (introdução 
à História universal), escrito em 1377, o sábio tunisino 
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faz uma breve menção a Mari Djata, afirmando ter sido 
o mais poderoso dos reis do Mali, que alcançou impor-
tante vitória sobre os Susu (Sosso) e governou por cerca 
de vinte anos, explicando a seguir que, nas línguas lo-
cais, “Mari significa emir, aquele que está na descendên-
cia de um sultão, e djata quer dizer leão” (CuoQ, 1985,  
p. 344). Tudo mais o que se sabe a seu respeito deve-se ao 
trabalho de preservação de sua memória histórica pelos 
detentores das tradições orais mandingas.

o presente capítulo pretende examinar os elemen-
tos constitutivos da imagem mítico-literária e artística de 
Sundjata Keita na contemporaneidade. espera-se assim 
fornecer aos professores e demais interessados pelo en-
sino de História da áfrica algumas chaves de leitura que 
permitam aprofundar uma visão do personagem a partir 
de sucessivas mediações dos respectivos tipos de evidência 
documental ou artístico-literária produzidas com a finali-
dade de enaltecer e manter viva sua memória. o interesse 
pelo assunto é ainda maior devido a facilidade de acesso às 
principais fontes de informação que serão consideradas, 
pois estão disponíveis na internet – conforme se poderá 
ver nas referências indicadas em nota de rodapé. Trata-se 
de material que permite uma imersão no universo mental 
e simbólico das sociedades africanas tradicionais, motivo 
pelo qual poderá ser utilizado com grande proveito em ati-
vidades pedagógicas na sala de aula.

A tradição oral

a sobrevivência da imagem de Sundjata na me-
mória coletiva dos povos de origem mandinga constitui  
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excelente exemplo da capacidade de preservação e trans-
missão de conhecimento socialmente valorizado por 
meio da palavra. Honorat aguessy demonstrou, de modo 
categórico, o caráter distintivo e diferencial da oralida-
de nas sociedades africanas, que constitui o seu campo 
dominante, mesmo em culturas com domínio da escrita 
(AGUESSY, 1980)6. a palavra desempenhava papel cen-
tral na conservação das tradições, das regras de convi-
vência, fortalecendo-as e conferindo-lhes o papel de mo-
delos a serem repetidos de geração a geração. Sua força 
evocativa era tal que a transmissão oral costumava ser 
reservada, na áfrica ocidental, a grupos de indivíduos 
especialmente preparados, submetidos a sucessivos pro-
cessos de iniciação, que funcionavam como guardiões da 
memória e dos costumes. estes são localmente conheci-
dos como djali, djeli, jeli, djeliw, ou, valendo-se do termo 
moderno difundido no período da colonização francesa, 
como griots7.

6 Para o mesmo autor, o predomínio da oralidade não ocorre porque as socie-
dades africanas sejam ágrafas, mas porque é o meio privilegiado na aquisição 
e transmissão de conhecimentos, independentemente da existência ou não de 
escrita ou de conhecimento escrito, e arremata: “quando falamos de oralidade 
como característica do campo cultural africano, pensamos numa dominante, e 
não numa exclusividade” (AGUESSY, 1980, p. 108).
7 Sobre o papel da tradição oral como fonte de informações das sociedades 
africanas, ver Vansina (2011). entre as funções sociais atribuídas ao saber 
transmitido por via oral, destacam-se, segundo Gaytbor (2008. p. 17-18.), os 
seguintes: 1) justificação do poder, através da rememoração da história de 
linhagens ou dinastias reais; 2) legitimação de direitos e privilégios de de-
terminados clãs em relação a domínios privados para caça, pesca ou outros;  
3) manutenção do prestígio social ou poder político de determinados grupos 
sobre outros, através da explicação da origem dos costumes; 4) preservação da 
coesão interna dos grupos sociais, através da explicação da origem e significado  
de ritos e festas coletivas.
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Passaremos ao largo da ampla discussão acerca da 
definição precisa das competências dos griots8, associan-
do-os simplesmente ao grupo de indivíduos vinculados 
aos clãs e linhagens reais que reservavam para si o di-
reito e o dever de preservar os elementos constitutivos 
do passado e, por extensão, os traços coletivos essen-
ciais dos povos em que estavam inseridos. Pertenciam 
aos grupos sociais subalternos, integrando uma espécie 
de casta inferior vinculada ao mundo artesanal (zeMP, 
1966). Como amadou Hampâté bâ (2011) ensinou, con-
vém distingui-los dos domas, indivíduos portadores de 
conhecimentos aprofundados, amplos e complexos – 
parcialmente divulgados e parcialmente mantidos em 
segredo. limitamo-nos a apontar a existência no grupo 
dos griots de variadas especializações e graus de pres-
tígio entre os “griots embaixadores” (responsáveis pela 
mediação entre as grandes famílias), os “griots músicos” 
(excelentes executores de instrumentos musicais como a 
kora e o balafo; além de compositores e cantores) e os 
“griots genealogistas” (historiadores, poetas, contadores 
de história, não necessariamente ligados a uma família 
ou clã) (HaMPÂTÉ bÂ, 2011, p. 193).

outro aspecto que merece ser ressaltado, apontado 
por Mamadou diawara, diz respeito à gradual promoção 

8 embora o vocábulo griot tenha correspondente em língua portuguesa, “griô”, 
optou-se por manter o termo em sua forma original francesa para realçar, em 
sua aplicação, o papel dos tradicionalistas na áfrica ocidental, vinculados a 
castas sociais reservadas a indivíduos iniciados, do papel dos griôs no brasil, 
detentores de conhecimentos tradicionais inerentes aos grupos a que perten-
cem e que contribuem para preservar. Com isso, distingue-se o conhecimento 
tradicional africano, esotérico (fechado, parcialmente guardado em segredo, 
reservado a uma minoria que o monopoliza), do conhecimento tradicional 
afro-brasileiro, exotérico (aberto ao grande público, sem restrições e hierar-
quias sociais no interior do grupo).
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da figura do griot no período colonial e pós-colonial no 
Mali em virtude da difusão de meios de comunicação de 
massa, principalmente o rádio, e de sua vinculação aos 
interesses dos governos. de uma posição subalterna fren-
te às elites locais do período anterior ao domínio euro-
peu, os griots (de ambos os sexos, e de qualquer categoria 
social) acumularam prestígio social e se tornaram muito 
populares, passando a atuar de acordo com os interesses 
do mercado de bens culturais (diaWara, 1996). interes-
sa-nos aqui sublinhar o papel de primeiro plano que eles 
continuaram a ter no período posterior ao colonialismo 
como memória viva de seus respectivos grupos étnicos.

entre os tradicionalistas, maior destaque é reser-
vado àqueles capazes de recitar, de memória, os feitos 
dos fundadores das linhagens e dos reinos, os “griots 
genealogistas” assim classificados por Hampâté Bâ. 
Porque se tratam de narrativas longas, com enredo 
e trama complexa recheadas de detalhes acerca das 
instituições, crenças e costumes. os protagonistas destas 
genuínas epopeias africanas, como el Hadj omar Tall, 
Samba Guéladjo diegui e askia Muhammad, são heróis 
coletivos admirados, cuja imagem deve servir de modelo 
de conduta aos representantes dos poderes instituídos 
(KeSTelooT, 1989). no Mali, desde período muito re-
cuado, essa função moralizante do passado era transmi-
tida aos governantes pelos djeli, fato observado e anotado 
pelo viajante marroquino ibn battuta, que visitou a corte 
de Mansa Sulaiman em 1352. as mais altas funções de 
representação do governante eram confiadas ao dhuga, 
seu intérprete durante as sessões de audiência públi-
ca, enquanto os demais djeli, em dias de festa, usavam  
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vestimentas feita com penas de pássaros e portavam más-
caras, dirigindo-se diretamente ao soberano para exaltar 
os seus antecessores e estimulá-lo a realizar grandes e 
bons feitos para que sua memória permanecesse ao longo 
dos tempos sendo venerada (CuoQ, 1985).

a memória de Sundjata foi preservada durante 
séculos graças ao trabalho cultural dos griots mandin-
gas, em particular aos da família Kouyaté, que, desde o 
período do Mali antigo, foram os intérpretes oficiais da 
linhagem real dos Keita, primeiro na cidade de niani e, 
depois, provavelmente a partir do século XVii, na cidade 
de Kangaba. a essa ilustre família de tradicionalistas é que 
pertenceu Mamadou Kouyaté, um velho griot da aldeia de 
djeliba Koro, na Guiné, a quem o historiador djibril Tam-
sir niane diz ter devido quase tudo o que sabia sobre as 
tradições ancestrais mandingas. este homem, que se auto-
qualificava como um “saco de palavras”, como um “reposi-
tório que conserva segredos multisseculares”, portador de 
uma “palavra verdadeira, despojada de qualquer mentira”, 
foi ele o narrador, no final da década de 1950, da mais po-
pular versão da epopeia de Sundjata Keita, publicada em 
1960 no livro Soundjata ou l’épopée mandingue [Sundjata 
ou a epopeia mandinga] (niane, 1982)9.

Tal qual aparece escrita, a lenda de Sundjata é es-
truturada essencialmente em três partes. na primeira, o 
fio da narração gira em torno de sua origem, nascimen-
to e infância, com destaque para os elementos mágicos 
ou sobrenaturais que influem em seu destino e para os 

9 a obra encontra-se digitalizada e disponibilizada no banco de textos do sítio 
eletrônico da Casa das áfricas, no seguinte endereço: <http://beta.casadasa-
fricas.org.br/img/upload/822159.pdf>. acesso em: 3 jan. 2016.
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conflitos de interesse no interior da família de Maghan 
Kon Fatta, seu pai. na segunda, a atenção é direcionada 
para o período do exílio do herói, junto com a mãe e os 
irmãos maternos, pelos reinos vizinhos, entre os quais 
Tabon, Kita, Mema e Wagadu, durante o governo de seu 
irmão, dankaran Tuman, a quem foi atribuído o direito 
de sucessão no governo. na terceira, é descrito o retorno 
de Sundjata ao Mandinga, a reorganização de seus povos 
e as três batalhas contra o temível rei dos Sosso, Sumao-
ro10 Kantê11, que com seus poderes mágicos e seu exército 
de ferreiros conquistara todos os territórios conhecidos, 
mantendo-os sob um governo de medo e terror.

nesse cenário e enredo, Sundjata é caracterizado 
como líder predestinado, dotado de capacidades inco-
muns logo reconhecidas pelos demais. ele se movimen-
ta, age e se comporta segundo as regras do grupo a que 
pertence, embora desde o princípio sua linhagem apareça 
vinculada ao filho de um dos fundadores do Islã, chama-
do bilali bunama12. a dualidade entre ancestralidade afri-
cana e islamização repete-se ao longo da narração, que, 
numa primeira leitura, parece sugerir a oposição entre 
um representante do islã (Sundjata) e um representan-
te do paganismo (Sumaoro Kantê). entretanto, prestan-
do atenção, essa oposição é bem menos significativa do 
que parece. a impressão é a de que o islã constitua uma  

10 Variantes do nome: Sumanguru, Sumangourou, Sumaworo.
11 a dinastia Kantê governou o reino de Kaniaga, da etnia Sosso, entre os anos 
1180 e 1235. no longo período de governo Sumaoro Kantê (1200-1235), o rei-
no passou a exercer hegemonia sobre as áreas anteriormente dominadas por 
Gana, apoderando-se de Kumbi Saleh em 1220. 
12 Segundo a tradição, este teria sido um dos filhos de Bilal Ibn Rabah, o africa-
no escravizado livrado do cativeiro e um dos mais fiéis seguidores de Maomé, 
motivo pelo qual foi indicado para ser o primeiro muezim do islã. 
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roupagem, cobrindo o exterior do personagem, enquanto 
as lógicas ancestrais, locais, operem a todo instante e moti-
vem o desenvolvimento profundo da epopeia mandinga13.

desde o princípio, Sumaoro Kantê aparece como 
alguém excepcional devido aos poderes mágicos que de-
tinha e controlava, mantendo-os guardados em segre-
do numa câmara de seu palácio cujas paredes eram re-
cobertas de pele humana. ele provinha da linhagem de 
ferreiros diarisso e dispunha de um exército de ferreiros 
– indivíduos cercados de grande admiração pelos conhe-
cimentos e técnicas que lhes conferiam poderes extraor-
dinários, vinculados a mais importante sociedade iniciá-
tica do antigo Mali, chamada Komo. além disso, contava 
com a interferência a seu favor de forças sobrenaturais 
que lhe permitiam se metamorfosear ou desaparecer, 
controlar determinados elementos da natureza além de 
lhe tornar invulnerável, praticamente indestrutível.

Mas Sundjata era também dotado de qualidades 
acima do normal. Privado da capacidade de andar até os 
dez anos, ele a adquiriu instantaneamente ao apoiar-se 
numa barra de ferro que lhe tinha sido especialmente 
preparada, logo depois arrancou o tronco de um enorme 
baobá e, na sequência, aprendeu os segredos das ervas 
com sua mãe, Sogolon Kedju – personagem animada 
pelos poderes de um animal-totem, o búfalo. Pelo lado 
paterno, beneficiava-se dos poderes de outro importante 
animal-totem, o leão. em diversos momentos, ele é agra-
ciado pelos gênios ancestrais (djina), vence a invulnerabi-
lidade do adversário valendo-se de um amuleto (a ponta  

13 aspectos apontados no estudo de Waldman (1997-1998).
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de uma flecha feita com a espora de um galo branco) e, 
após a vitória, bebe das águas mágicas de uma lagoa si-
tuada no meio da montanha de Kita Kuron, sacrificando 
cem galos brancos aos gênios do local.

embora a narrativa tenha sido construída nos ter-
mos de uma oposição entre as figuras de poder represen-
tadas por Sumaoro e Sundjata, estas não são plenamente 
antitéticas. O primeiro personifica o poder excepcional 
dos integrantes da casta dos ferreiros, enquanto o ou-
tro pertence a uma linhagem de exímios caçadores, e ele 
próprio recebe por vezes a alcunha de “simbon”, que, em 
manden, significa, literalmente, “mestre-caçador” (NIA-
ne, 2016). ambos são, portanto, heróis paradigmáticos 
de seus respectivos povos, os Sossos e os Mandingas, e 
representam o prestígio e o poder de grupos sociais valo-
rizados em toda a áfrica ocidental. a maneira pela qual 
Sumaoro é retratado sugere, todavia, que o uso de seus 
poderes gerava instabilidade e destruição não apenas dos 
povos que ele conquistou, mas de sua própria linhagem, 
algo evidenciado no episódio em que sequestrou Keleya, 
uma das esposas do sobrinho, Fakoli Koroma, que poste-
riormente juntou suas forças aos mandingas para derro-
tar o temível rei-feiticeiro na batalha de Kirina. Quanto a 
Sundjata, logo após a vitória, deu provas de sua capaci-
dade política, tecendo uma rede de alianças e fixando os 
termos de seu governo sobre os vencidos.

Mais que um panegírico, a narrativa ressalta uma 
série de elementos valorizados nos sistemas de valores 
mandingas e, através do griot, pode-se vislumbrar deter-
minadas concepções do viver em comunidade contidas 
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em expressões proverbiais14 e outras assertivas próprias 
das lógicas da oralidade, alicerçadas nos costumes ances-
trais. numa passagem, por exemplo, o enigmático Caça-
dor de Sangaran enuncia, na corte de Maghan Kon Fatta, 
em tom de vaticínio, as glórias do Manden sob Sundjata, 
estabelecendo um paralelo entre o crescimento dos rei-
nos com as árvores: “esta grande árvore se origina de 
um grão minúsculo; aquela que desafia as tempestades 
não pesa, quando mero embrião, mais do que um sim-
ples grão de arroz; os reinos são como as árvores: uns 
serão gigantescos e os outros serão como anões, que os 
primeiros cobrirão, poderosos, com sua sombra tutelar” 
(niane, 1982, p. 65).

A epopeia

os dados gerais da epopeia de Sundjata apresenta-
dos anteriormente foram narrados por Mamadou Kou-
yaté a djibril Tamsir niane, e o registro da narração, 
feito em francês, produziu uma obra com grande resso-
nância literária publicada em 1960 pela editora Presence 
africaine, traduzida depois em diversas outras línguas,  

14 os provérbios, frases sentenciosas de cunho metafórico, expressam em for-
mulas breves ideias ou noções morais compartilhadas. resultam do conheci-
mento acumulado pela sociedade, sendo por isto muito empregados pela tra-
dição oral. Mamadou Kouyaté os aprecia e os utiliza com frequência, pois para 
ele “a sabedoria dos homens está contida nos provérbios” (p. 50). numa passa-
gem a serviçal da rainha Sassuma beretê, primeira-esposa do pai de Sundjata 
e ardorosa adversária do herói, vale-se de um provérbio para demonstrar o 
perigo que ele representava: “a serpente raramente pica o pé que não cami-
nha” (p. 44). noutra, para indicar o forte laço de afeto que unia o herói ao seu 
meio-irmão, Manding bory, emprega a seguinte locução proverbial: “não se 
escolhem os pais, mas é possível escolher os amigos” (p. 46).
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tornando-se objeto de reedições até a atualidade. o livro 
tem o objetivo claro de valorizar os conhecimentos divul-
gados através da palavra, e se tornou logo um exemplo 
do que os detentores das tradições orais eram capazes de 
contribuir para a releitura da História da áfrica. ao longo 
da narração, a palavra e a oralidade são consideradas ins-
tâncias privilegiadas de divulgação da verdade e de fixação 
dos valores do passado, superiores ao registro escrito:

Há povos que se servem da linguagem escrita para 
fixar o passado; mas acontece que essa invenção 
matou a memória entre os homens: eles já não 
sentem mais o passado, visto que a língua escrita 
não pode ter o calor da voz humana. Todo mundo 
acredita conhecer, ao passo que o saber deve ser 
algo secreto. os profetas não escreveram, e sua 
palavra nem por isto é menos viva. Pobre conhe-
cimento, esse que se encontra imutavelmente fi-
xado nos livros mudos (niane, 1982, p. 18).

Também no enredo de Sundjata ou a epopeia man-
dinga, o domínio da palavra confere aos seus detentores 
um papel quase tão importante quanto aqueles a quem tal 
palavra serve, de modo que balla Fassekê, o griot ances-
tral de Mamadou Kouyaté, ocupa posição de centralidade 
na epopeia, impulsionando e qualificando a ação heroica 
(Fall, 2013). Sua vinculação a Sundjata é sinal de pre-
destinação deste ao trono do Mandinga, e a conquista do 
reino pelos Sosso se completou quando Sumaoro Kanté o 
reteve como prisioneiro. Foi ele quem descobriu, na câ-
mara secreta do palácio do algoz, o segredo dos fetiches, 
e os revelou depois ao seu senhor legítimo. Pouco antes 
da descrição da batalha de Kirina, no instante em que se 
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reencontra com Sundjata, profere esta frase premonitó-
ria: “Ó filho de Sogolon, eu sou a palavra e tu és a ação: é 
agora que teu reino começa” (Fall, 2013, p. 88).

a hipervalorização da palavra e da oralidade, sua 
reiteração e atribuição de valor constituem estratégias 
narrativas típicas dos detentores das tradições africanas, 
mas, no caso aqui estudado, esbarraram num elemento 
absolutamente novo e inesperado. ao ser anotada, a nar-
rativa, que até então fluía livremente e era monopoliza-
da pelos griots, ao sabor de sua expertise, tornou-se um 
texto, passando a estar fixada num suporte material de 
escrita (livro) segundo regras de enunciação próprias da 
cultura escrita ocidental.

Sabe-se que a figura de Sundjata emergiu da orali-
dade nas primeiras décadas do século XX, no período da 
colonização da áfrica ocidental pelos franceses, e que seu 
nome foi transmitido por informantes locais aos admi-
nistradores-etnógrafos a quem esteve reservada a função 
de registrar as tradições históricas do Sudão ocidental, 
como Maurice delafosse, Jean Vidal, Charles Monteil 
e Vincent Monteil, que não lhe atribuíram maior valor 
ou fundamento histórico15. Sabe-se igualmente que sua 
história foi recontada depois por outros tradicionalistas, 
com pequenas variações e de acordo com interesses lo-
cais, como ocorreu, por exemplo, com a versão transmiti-
da pelos griots de Kela, aldeia próxima à cidade de Kan-
gaba, estudada exaustivamente por Jan Jansen (2001,  
p. 16); com a versão do griot babou Condé transmitida ao 

15 Sobre os elementos condicionantes da inserção do mundo mandinga na vi-
são de representantes coloniais, ver Grosz-ngaté (1988); considerações sobre o 
personagem aparecem em Vidal (1924); Monteil (1968). 
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romancista guineense Camara laye em 1978, que deu ori-
gem ao romance Le Maitre de la parole – Kouma Lafôlô 
Kouma [o mestre da palavra], e com a recolha das nar-
rativas do griot Wâ Kamissoko pelo etnógrafo Youssouf 
Tata Cissê em 1988, integrada ao segundo tomo de La 
grande geste du Mali [a grande gesta do Mali] (TaTa 
CiSSÊ; KaMiSSoKo, 2009).

ao contrário de outras versões que circularam en-
tre os griots até a metade do século XX, a de Mamadou 
Kouyaté e djibril niane produziu algo diferente. Primei-
ramente, alterou a forma de transmissão, feita em verso 
pelo griot e anotada em prosa pelo historiador. além dis-
so, apresentou a narração completa da epopeia, o que em 
geral não acontecia devido aos imperativos do segredo 
entre os guardiões da palavra. Mas a principal inovação 
é que, neste caso específico, na construção do texto a voz 
do griot confunde-se com a do historiador-anotador, não 
ficando claro ao leitor o que cabe a cada um dos criadores 
da obra, o que foi reproduzido da oralidade e o que cons-
titui intervenção explicativa, interpretativa, do sentido 
da narração. embora diga na introdução ter sido abso-
lutamente fiel ao narrador, como Djibril Niane não apre-
sentou a transcrição literal, em manden, mas uma versão 
organizada e adaptada, não é possível ao leitor identificar 
prováveis alterações de forma decorrentes da transfor-
mação da transmissão oral em relato escrito nem even-
tuais interpretações inseridas no texto (auSTen, 1999, 
p. 81). outro ponto que merece atenção diz respeito aos 
efeitos resultantes da alteração de tipo de narrativa. ao 
ser corporificada em texto, a tradição oral foi petrificada, 
tornando-se obra de uma coautoria (griot/historiador), e 
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ganhando o sentido preciso conferido pelos autores aos 
seus textos no momento de sua enunciação/criação. dis-
to decorre uma situação contraditória: a oralidade é apa-
rentemente enaltecida no exato instante em que deixa de 
existir em estado puro.

A passagem do oral ao escrito não significou, con-
tudo, um beco sem saída para a tradição a que se refere, 
mas ofereceu a ela outras alternativas de transmissão. ao 
pensar daquele primeiro modo, pareceria que, na áfrica, 
a tradição esteve ou está ligada exclusivamente à oralida-
de, quando não é o caso. nesse sentido, o jogo especular 
entre oral/escrito ou entre tradição/modernidade produz 
relações não necessariamente antagônicas ou excluden-
tes, mas abertas a superposições, a zonas de intersecção, 
a sucessivas recomposições que desafiam a todo instan-
te a ideia da sobrevivência de modelos originários fixos, 
inalterados. Para V. Y. Mudimbe, as maneiras pelas quais 
autores de diversas camadas discursivas, produzidas 
fora ou dentro do continente, em diferentes contextos, se 
apropriaram (ou não), incorporando, rechaçando ou ig-
norando as tradições locais, em termos de conhecimento 
e experiência, constituem processos em que os africanos 
não se encontram nunca em posição passiva (MudiM-
be, 2013, p. 263). a atualização da memória de Sundjata 
aqui considerada coloca-se como excelente exemplo de 
como a circulação de saberes (orais/escritos) produzem 
descontinuidades, adaptações, ressignificações e acultu-
rações no constante diálogo com outras matrizes cultu-
rais – no caso, ocidental.

o valor conferido a oralidade deu aos griots man-
dingas grande notoriedade nos meios letrados – que 
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passou a atribuir maior valor aos elementos histórico-
-culturais preservados na memória ancestral. nas dé-
cadas de 1980-1990, o Centre d’Études linguistiques et 
Historiques par la Tradition orale (CelHTo) [Centro de 
estudos linguísticos e Históricos para a Tradição oral] 
promoveu diversos encontros entre acadêmicos e os de-
tentores das tradições, e foi num deles, ocorrido em 1998 
na república da Guiné, que os organizadores do evento 
recolheram e anotaram as declamações feitas por griots 
de Kankan em louvor a Sundjata, sobre a maneira pela 
qual, após a batalha de Kirina, em 1235, ele teria, na lo-
calidade de Kurukan Fuga, reunindo-se com os demais 
chefes, aliados, dependentes e vencidos, e fixado “leis” e 
regras de convívio e de governo, num total de 44 decisões 
que foram consideradas como a base constitucional, po-
lítica e moral que deu sustentação ao império do Mali.  
a recolha da integralidade desses dispositivos legais fei-
ta por linguistas guineenses, sob a supervisão de Siriman 
Kouyaté, que era magistrado e tradicionalista, produziu 
um documento escrito conhecido como Carta de Kuru-
kan Fuga, ou Carta do Manden, posteriormente editado 
em versão bilíngue manden-francês (CelHTo, 2008).

o evento histórico que deu origem ao pronuncia-
mento de Sundjata transposto no documento aparece 
retratado na narrativa de Mamadou Kouyaté, e é carac-
terizado como a “repartição do mundo”. após a louvação 
feita aos aliados pela união que garantiu a vitória sobre 
Sumaoro Kantê, teriam ocorrido desfiles e festejos e, em 
seu primeiro pronunciamento como mansa Sundjata, 
transmitiu ao griot balla Fassekê sua saudação aos lí-
deres ali reunidos, devolveu os direitos e privilégios aos 
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chefes de linhagens que os tinham perdido, distribuiu a 
cada um a sua terra e selou a amizade entre os dezesseis 
clãs do Mandinga: “desde então, sua palavra tornou-se 
lei, a regra para todos os povos que estiveram represen-
tados em Ka-ba”16 (niane, 1982, p. 115).

o caso ganhou maior relevo quando a equipe de 
linguistas e tradicionalistas do Centre d’Études linguis-
tiques et Historiques [Centro de estudos linguísticos e 
Históricos] de niamey (níger), uma equipe de consul-
tores senegaleses e a academie africaine de langues 
[academia africana de línguas] de bamako, com o apoio 
institucional do Ministério da Cultura do Mali além de 
escritores e intelectuais de grande renome, encaminha-
ram um pedido formal junto a uneSCo para que o con-
teúdo da Carta de Kurukan Fuga fosse qualificado como 
patrimônio da Humanidade. Tratava-se de afirmar a an-
tiguidade do documento resultante do patrimônio ima-
terial africano e de reconhecer em seu testemunho uma 
contribuição civilizacional original aos valores humanos 
e ao direito dos povos, equivalente em grau de importân-
cia à Magna Carta inglesa (dia, 2008, p. 141-142).

entretanto, a produção e difusão da Carta de Ku-
rukan Fuga gerou dúvidas, desconfiança e polêmica en-
tre determinados pesquisadores. Para alguns deles, sua 
substância histórica é duvidosa, e ela resulta de uma 
“invenção” dos tradicionalistas. Quanto a outros, em-
bora admitam a veracidade do acontecimento histórico,  

16 Ka-ba é uma pequena cidade situada às margens do níger, fundada por 
membros da linhagem dos Traorê, que, junto com os Konatê, Kamara, Kon-
dé, Kourouma, Kamissoko e outros, constituíam os mais importantes clãs do 
antigo Mali.
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questionam os procedimentos de elaboração do docu-
mento escrito formal e a decisão da uneSCo, uma vez 
que teria circulado mais de uma versão do conjunto de 
normas legais em causa, com pequenas variações de con-
teúdo (diaKiTÉ, 2009; SiMoniS, 2015). Seja como for, 
interessa sublinhar que a estratégia de valorização da 
tradição oral, também nesse caso, fez-se em detrimento 
dela, através do prestígio conferido ao registro escrito, 
que, em sua materialidade, reforça uma visão grandiosa 
do passado africano, bem aos moldes da percepção histó-
rica ocidental.

Reinvenção

a transposição da lenda para a versão “canônica” 
da epopeia elaborada por Mamadou Kouyaté/djibril 
Niane não petrificou a memória de Sundjata como se po-
deria pensar. deu-lhe outro rumo, não mais no âmbito 
da oralidade, mas em outras esferas da cultura ocidental 
moderna. ao fazê-lo, ampliou a popularidade do herói, 
que passou a ser identificado não apenas com os povos 
de origem mandinga, mas com os africanos em geral. de 
herói-fundador ou herói-nacional, o antigo líder, com seu 
carisma e sua força icônica, tornou-se figura-símbolo da 
autoafirmação do passado africano em diferentes meios 
de comunicação de massa, passando a ser tema de can-
ções populares17, a ser retratado nas telas de cinema, em 

17 Há diversas delas disponíveis no YouTube, entre as quais pode-se desta-
car “Soundjata”, de autoria do compositor Salif Keita, que é o mais conheci-
do membro da família real mandinga na atualidade. disponível em: <www.
youtube.com/watch?v=3f1x537n3tu>. a epopeia de Sundjata é cantada pelos 
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histórias em quadrinhos e em obras de literatura infanto-
-juvenil.

a apropriação da lenda de Sundjata no cinema 
africano é digno de atenção em virtude do compromis-
so ético dos realizadores com a tradição oral. O filme em 
questão chama-se Keita! L’heritage du griot [Keita! o le-
gado do griô]18, foi escrito e dirigido por dany Kouyaté e 
tem como protagonista um dos mais respeitados atores 
da áfrica ocidental, Sotigui Kouyaté – respectivamente 
sobrinho-neto e sobrinho do coautor de Sundjata ou a 
epopeia mandinga. a obra pode ser então interpretada 
como uma atualização do trabalho cultural dos detento-
res das tradições a partir de recursos estéticos, visuais e 
sonoros (SanToS, 2012).

O fio condutor da narrativa gira em torno da rela-
ção entre um velho chamado djelibá19 e o menino Mabô 
Keita, descendente longínquo da linhagem real mandin-
ga que desconhece as origens de sua família. decidido a 
revelar ao jovem o significado histórico do seu sobreno-
me, o griot conta-lhe a vida de Sundjata. um clima de 
tensão se estabelece, pois esses ensinamentos entram em 
confronto com o saber histórico transmitido em sala de 
aula a partir de um viés eurocêntrico – em que os acon-
tecimentos da história do Mali não são considerados20.  

griots Sidiki diabaté e djelimady Sissoko, de uma gravação feita em londres 
em 1987. disponível em: <www.youtube.com/watch?v=pmrqyhXgmG4>. 
18 uma versão em arquivo digital aVi, com legendas em português, está dis-
ponível para baixar no blog Cine-áfrica, no seguinte endereço eletrônico: 
<http://cine-africa.blogspot.com.br/search/label/dany%20Kouyate>. acesso 
em 29 dez. 2015.
19 djelibá não é exatamente um nome próprio, mas uma referência a função 
dos djeli. O vocábulo significa, literalmente, “Velho Djeli”, isto é, “Velho Griot”. 
20 numa das sequências de cenas ambientadas em sala de aula, o professor, 
que no filme desempenha papel autoritário e arrogante, indaga os estudantes 
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as perspectivas divergentes do griot e do professor de 
Mabô acerca da história gera um gradual desentendimen-
to entre o pai e a mãe do menino, desencadeando uma 
crise familiar. Com isso, o velho é obrigado a interromper 
a narração, e retira-se de cena, deixando ao garoto e, por 
extensão, ao espectador, uma última lição: “o caçador 
sempre aparece como vencedor na caçada ao leão porque 
apenas ele conta a história”.

No filme, a lenda de Sundjata serve de referência 
simbólica para uma reconciliação com o passado afri-
cano, subvertido pela dominação cultural ocidental. na 
medida em que a narrativa do griot é interrompida, tam-
bém a estória de vida de Sundjata fica incompleta, encer-
rando-se nos acontecimentos que precipitaram o seu exí-
lio. a ênfase é dada não ao seu papel como guerreiro ou 
conquistador, mas às adversidades da criança deficiente 
a que estaria reservado um futuro glorioso. Valendo-se 
das técnicas de criação cinematográfica, os elementos da 
tradição oral são corporificados através da imaginação e 
do olhar de Mabô no instante em que ouve a história con-
tada por djelibá.

São, portanto, crianças que dominam a cena e con-
ferem uniformidade ao enredo. os dilemas existenciais 
de Mabô e os enormes obstáculos colocados no cami-
nho do jovem Sundjata exercem grande força dramáti-
ca, emocionando e ao mesmo tempo transmitindo ao 
público uma mensagem de esperança. além disso, como 

a respeito de acontecimentos da História universal, e uma das primeiras per-
guntas remete ao tema “nossos ancestrais, os gauleses”, em viva referência aos 
efeitos nefastos do modelo de história inculcado no período da colonização, 
tema examinado no capítulo 2 do livro de Marc Ferro (1983, p. 38-46).
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de resto em outros filmes do cinema africano, os papéis 
infantis são empregados pelos realizadores como meios 
de expressão de um olhar crítico sobre as hierarquias e 
o status quo sem entrar em confronto direto com os re-
presentantes do poder, “sobretudo em relação às autori-
dades políticas e tradicionais cujo poder é colocado em 
questão” (YARO, 2009, p. 10-11). Neste caso, o que está 
em pauta é uma crítica ao modo pelo qual a escola opera a 
serviço do estado no período pós-colonial, sem levar em 
conta valores socioculturais endógenos, reproduzindo o 
estilo de vida ocidental.

ao transpor para a tela a epopeia de Sundjata, a ora-
lidade também é transformada pelo cineasta, desta vez 
em favor da imagem visual. ao contrário do que costuma 
ocorrer numa situação em que determinados conhecimen-
tos são transmitidos oralmente, aqui a imaginação do es-
pectador é condicionada e estimulada pela acumulação da 
narrativa oral a uma sucessão de imagens, trilha sonora e 
montagem das cenas. de modo que, mesmo sendo a todo 
instante enaltecida e valorizada, também aqui a oralidade 
transforma-se num simulacro, um simples aparato para 
tornar a imagem em movimento mais eficaz e conferir-lhe 
uma dinâmica particular (Pare, 2000, p. 49-50).

Ainda assim, o filme torna-se um meio de valoriza-
ção da palavra e das identidades ancestrais, fortalecendo 
a oposição entre a tradição e a modernidade – a primeira, 
vinculada a um passado considerado legítimo e verdadei-
ro, e a outra, aos resquícios deixados pela colonização eu-
ropeia. Essa oposição é paulatinamente reafirmada pela 
exibição de diferentes tipos de vestuário, alimentação, 
habitação e regras de convivência, considerados mais 
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ou menos ligados ao modo de ser próprio dos africanos, 
enfraquecidos na vida urbana, mais aberta à ocidenta-
lização (PeTnKeu, 2005, p. 144-146). nesse quadro, a 
figura de Sundjata é apresentada como emblema de um 
passado autóctone, autêntico, símbolo distintivo de um 
tempo perdido que precisaria ser resgatado.

outra é a interpretação dada a ele por autores ame-
ricanos que o retrataram. neste caso, os dados das tra-
dições locais, especificamente mandingas, acabam sendo 
minimizados, ou generalizados, em favor de uma imagem 
mais homogênea e compacta. os traços da africanidade 
aparecem diluídos, prevalecendo elementos heroicos tí-
picos dos contos em geral.

a obra de literatura infanto-juvenil brasileira cria-
da por rogério andrade barbosa é uma livre adaptação 
da epopeia de Sundjata, mas a palavra é dada a um perso-
nagem fictício, Kedian, que, na cidade de Tombuctu, nar-
ra aos ouvintes o passado glorioso dos mandingas (bar-
boSa, 1995). Talvez para facilitar o desenvolvimento da 
trama, o autor reduz ao máximo as referências aos cos-
tumes pagãos, apresentando Sundjata como governante 
muçulmano, em tudo oposto a Sumanguru – nome pelo 
qual muitas vezes Sumaoro Kantê é identificado. Todo o 
enredo se baseia na oposição entre os dois personagens, 
que passam a representar, respectivamente, o bem e o 
mal. o esvaziamento do contexto histórico e a redução da 
trama complexa em que Sundjata é lembrado na áfrica 
tem que ver com o fato de que, na obra em questão, sua 
imagem é tomada como exemplo de heroicidade negra.

as diferenças de enfoque entre a epopeia de Sundjata 
recriada por Djibril Niane ou o filme de Dany Kouyaté  
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e as apropriações artístico-literárias feitas por autores 
afro-americanos como Rogério Andrade Barbosa refle-
tem o distanciamento efetivamente existente entre mani-
festações das “culturas africanas” e das “culturas negras” 
do novo Mundo. embora a substância que as anima 
diga respeito aos mesmos sujeitos, isto é, os povos negros 
africanos ou afrodescendentes, os deslocamentos decor-
rentes dos fenômenos associados a Diáspora Negra pro-
moveram reconfigurações espaciais, temporais e fusões, 
com consequências inovadoras nos respectivos planos 
identitários (zounGbo, 2012). isto quer dizer que, nos 
respectivos conjuntos culturais, os significados de “tradi-
ção” e “ancestralidade” não são exatamente os mesmos, 
estando no caso dos africanos associados a identificações 
de origem supostamente “étnica”, enquanto no caso dos 
afrodescendentes, embora a matriz cultural de origem seja 
eminentemente africana, a forma foi modelada no exílio, 
em meio a trocas, trânsitos, negociações e compartilha-
mentos identitários novos, que não ocorreram da mesma 
maneira na áfrica ou noutros lugares. Por isso é que Stuart 
Hall entende o fenômeno diaspórico como um processo de 
transculturação em relação aos modelos referenciais, em 
que a África constitui o elemento estável, significante, de 
uma constante releitura e tradução cultural21.

a ressemantização da imagem heroica de Sundjata 
assume caráter ainda mais generalizante na HQ idealizada  

21 Hall (2003, p. 40): “a áfrica da diáspora não é nem a dos territórios, agora 
ignorados pelo cartógrafo pós-colonial, de onde os escravos eram seqüestra-
dos e transportados, nem a áfrica de hoje, que é pelo menos quatro ou cin-
co ‘continentes’ diferentes embrulhados num só, suas formas de subsistência 
destruídas, seus povos estruturalmente ajustados a uma pobreza moderna 
devastadora. a ‘áfrica’ que vai bem nesta parte do mundo (Caribe) é aquilo 
que a áfrica se tornou no novo Mundo, no turbilhão violento do sincretismo 
colonial, reforjada na fornalha do panelão colonial”. 
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pelo aclamado ilustrador norte-americano Will eisner 
(2004). Dotada de soluções gráficas originais e de visão es-
tética inovadora, os imperativos da linguagem visual pro-
duziram alterações significativas. O antigo Mali aí aparece 
de maneira homogênea e unificada, esvaziada de sentido, 
isto é, sem dinâmicas internas, sem história e, em vez da 
narrativa de um griot, quem conta a lenda é uma pedra, 
nomeada de Grande Pedra Cinzenta. Tais arranjos de con-
teúdo e de forma deixam em silêncio completo as tradi-
ções orais e as especificidades locais. Os quadrinhos dei-
xam de fazer referência aos elementos culturais africanos 
e aos elementos culturais negro-africanos, limitando-se  
a revelar os passos de uma trajetória heroica22.

não convém, todavia, considerar tais obras apenas 
como veículos de divulgação de uma imagem empobreci-
da do herói lendário oeste-africano. elas testemunham a 
força evocativa de sua memória no ambiente cultural do 
mundo ocidental, e respondem às inquietações e exigên-
cias do público vinculado a sociedade moderna. atestam, 
por outro lado, a capacidade de movimento, adaptação e 
reiteração da epopeia mandinga narrada por Mamadou 
Kouyaté e registrada por djibril niane, que, deste modo, 
renovou as tradições orais ao reinventá-las.

Considerações Finais

as fontes orais, escritas e audiovisuais aqui em-
pregadas para retratar os desdobramentos da lenda de  

22 Para uma análise crítica das adaptações operadas por rogério andrade  
barbosa e Will eisner, ver a comunicação de Gomes (2011).
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Sundjata em diferentes conjuntos culturais podem servir 
como recurso didático aos interessados pela História da 
áfrica, mas será preciso considerar as mediações aponta-
das sob o risco de se tomar memória por história, e projetar 
no antigo Mali imagens e experiências históricas descon-
textualizadas. Por isto, convém que a primeira pergunta a 
ser feita seja: o que, ou sobre quem, elas nos falam?

a epopeia de Sundjata escrita por djibril niane, 
neste caso, parece constituir o testemunho mais direto 
para uma aproximação dos sistemas de valores das so-
ciedades africanas tradicionais. Mas não das sociedades 
africanas em geral, porque a experiência do griot funda-
va-se nas vivências particulares dos povos mandingas da 
áfrica ocidental em diálogo com a cultura muçulmana.

um simples detalhe pode ajudar a demonstrar a 
necessidade desta delimitação espacial, social e cultu-
ral. Para melhor dimensionar a grandeza de Sundjata, “o 
homem de nomes múltiplos, contra quem os sortilégios 
jamais tiveram qualquer validade”, o griot o compara 
não a Carlos Magno ou a napoleão bonaparte, que são 
figuras de proa do panteão dos heróis nacionais ociden-
tais, mas a djul Kara naini, em referência ao nome pelo 
qual alexandre Magno era conhecido na tradição islâmi-
ca difundida a partir do egito em escolas de sabedoria 
das mesquitas de Tombuctu nos séculos XV-XVii23. Tra-
ta-se, pois, de uma referência erudita do conhecimento 
afro-muçulmano que nos permite avaliar a diversidade 
de fontes disponíveis ao velho tradicionalista mandinga, 
tanto orais quanto escritas em língua árabe ou arabófona.

23 uma referência a essa tradição mítico-literária encontra-se em bohas,  
Saguer e Sinno (2012).



Estudos africanos (v. 1)

devido ao seu propósito e sua forma, a epopeia não 
parece ser a fonte mais adequada para uma recuperação 
histórica dos eventos do império do Mali. ela dedica-se 
ao enaltecimento da memória heroica de seu fundador, e 
não ao registro objetivo do funcionamento do estado e da 
sociedade que ali existiram. além disso, embora o prota-
gonista tenha vivido na primeira metade do século Xiii, 
a visão dos tradicionalistas é sempre atemporal, influen-
ciada pelo seu presente. então, o que se tem é a imagem 
idealizada dos comportamentos de um chefe mandinga, e 
não de Sundjata em particular.

não quer dizer que Sundjata ou a epopeia man-
dinga seja desprovida de interesse, antes pelo contrário. 
o melhor será direcionar o olhar para outros aspectos 
relevantes que ela informa sobre o funcionamento das 
sociedades antigas africanas, como os valores morais, a 
relação dos seres humanos com a natureza e com o cos-
mos, as crenças e concepções que orientavam sua ação 
no mundo. Por este viés, a fonte passa a ser uma evidên-
cia documental de primeiro plano acerca dos elementos 
constitutivos da africanidade, com seus significados so-
ciais, culturais e históricos particulares, conforme apon-
tado em estudo do antropólogo Mauricio Waldman, já 
citado. em todo caso, um bom exercício pode ser, a partir 
dos dados nela contidos, identificar pontos específicos 
das sociedades africanas ocidentais retratadas, elemen-
tos gerais das sociedades africanas tradicionais e traços 
comuns das culturas negras e o modo de expressar suas 
vivências no mundo.
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Cinema africano:  
entre o passado e o presente

viCtor MartinS dE Souza1

P
artindo de uma perspectiva histórica, o presente 
artigo aborda três aspectos da cinematografia afri-
cana. Como ponto de partida, discute-se a particu-

laridade estética da filmografia pioneira do continente, 
com destaque para as obras de Sembène ousmane, cujos 
filmes foram ferramentas eficazes para criticar o colonia-
lismo europeu. Contemplam-se, igualmente, caracterís-
ticas das produções africanas contemporâneas. Por fim, 
problematiza-se o fenômeno hodierno da vasta produ-
ção nigeriana, alcunhada por alguns especialistas como 
nollywood.

1 doutorando em História Social pela Pontifícia universidade Católica de São 
Paulo (PuC-SP), bolsista CnPq. e-mail: victortriantopoulos@gmail.com.
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O cinema pioneiro em África

A prolífica produção cinematográfica contemporâ-
nea, existente em alguns países africanos já seria motivo 
mais do que suficiente para prestar atenção na cinema-
tografia desse continente. Soma-se a isso o aspecto bem 
particular da história do cinema africano, desde os seus 
primórdios possuidor de uma estética fortemente antico-
lonial. daí ser presumível que o presente artigo abordará 
alguns desses temas, considerando a quase inexistência 
de estudos sobre esse assunto na literatura em língua 
portuguesa. Cabe ressaltar que a aceitação do outro pas-
sa, necessariamente, pela aceitação de sua estética, pois 
de nada adiantaria a promulgação de uma lei federal que 
obrigue o ensino de cultura africana e História da áfrica 
nos estabelecimentos de ensino, se os beneficiários não 
entrassem em contato com as tradições orais africanas 
por meio da música, do teatro, das máscaras, da literatu-
ra e, por que não, das artes visuais.

apesar de o cinema africano só adquirir projeção 
internacional na segunda metade do século XX, mesmo 
antes dos anos 1900 o continente negro foi abundante-
mente filmado, inclusive por cineastas europeus e norte-
-americanos. em 1896, os irmãos franceses auguste e 
louis lumière, precursores do cinema, foram ao norte 
africano para filmar o cotidiano da capital argelina, à 
época colônia francesa. entretanto, não se tratava ape-
nas de filmar territórios de além-mar, mas também de 
exibir a recém-criada invenção aos colonos e aos no-
vos súditos da Coroa ou do império. daí ser compreen-
sível a rapidez com o que o cinema chegou a terras tão  
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distantes, a exemplo do advento precoce das filmagens 
dos irmãos lumière em terras do norte e do oeste afri-
cana, ou até mesmo na longínqua cidade de Xangai. 
Conforme lembro elisabeth lequeret (2003, p. 5): “nem 
mesmo os missionários hesitaram em utilizar o cinema 
para celebrar as ‘benesses da civilização’”. Enfim, desde 
cedo o colonizador percebeu a eficácia do cinema para 
moldar o imaginário coletivo, tendo em vista o crescente 
empreendimento imperialista e neocolonialista fomenta-
do pela Conferência de berlim (1884/85)2.

A estética dos filmes europeus produzidos nesse 
período na áfrica atrelava-se fortemente aos interesses 
políticos e ideológico dos centros produtores. durante 
a Primeira Guerra Mundial, o valor predominante nos 
filmes franceses realizados nas colônias foi a ideologia  
Banania, que consistia em ver os africanos como crianças 
que a pátria francesa deveria educar. apesar das iniciati-
vas dos cineastas europeus pioneiros partirem da esfera 
privada, eles possuíam o aval de seus países, como a in-
glaterra e a França, que criaram posteriormente órgãos 
específicos para regulamentar a distribuição e a produ-
ção dos filmes exibidos e realizados nas suas colônias.  
A estratégia das potências criou grandes dificuldades 
para a formação de quadros cinematográficos nos países 
africanos, pois os africanos eram proibidos de filmar em 
seus continentes. isso só foi superado no contexto das 

2 Conferência de berlim (1884/85): de caráter despótico e arbitrário, o evento 
deu início à partilha da áfrica entre as potências do período. dos 15 países 
participantes, 13 eram europeus e o restante vinham da Turquia e dos estados 
Unidos. Os maiores beneficiários da “roedura” do continente foram França, 
Portugal, alemanha, bélgica e inglaterra, além do imperador belga, leopold 
ii, que recebeu de bandeja o Congo, país localizado no coração da áfrica, que, à 
época, correspondia a aproximadamente 85 vezes o tamanho da bélgica.
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lutas de independência, daí ser evidente o caráter político 
do cinema africano pioneiro.

Os primeiros filmes produzidos por africanos só 
surgiram em meados da década de 1950. o sudanês Ga-
dalla Gubara produziu Song of Karthoum (1950), que, 
apesar de sua circulação restrita, é considerado por al-
guns estudiosos o primeiro filme africano rodado no con-
tinente. Cinco anos depois, Paulin S. Vieyra, juntamente 
com mais três realizadores – Mamadou Sarr, robert Ca-
ristan e Jacques Melo Kane – produziram, em Paris, o 
curta-metragem Afrique-sur-Seine [áfrica sobre o Sena, 
1955], que mostra as condições de estudantes e imigran-
tes africanos residentes na capital francesa. O filme foi 
rodado em 16mm, Pb e com duração de 21 minutos. 
Vieyra também produziu outros curtas: Mol (1958), que 
mostra os esforços de um jovem pescador para moto-
rizar seu barco; Lamb (1963), um documentário sobre 
uma luta senegalesa que leva este nome; Sindiely (1964), 
uma espécie de protesto contra os casamentos forçados; 
e N’diongane (1965), um drama familiar adaptado do ro-
mance do escritor senegalês, birago diop. Também fez 
alguns trabalhos em parceria com Sembène ousmane, 
além de escrever a primeira biografia sobre o cineasta, 
intitulada Ousmane Sembene – Cinéaste. Possivelmente, 
um cineasta que tenha feito isso de modo mais cuidadoso 
tenha sido o senegalês Sembène ousmane, considerado o 
pai do cinema africano e também uma das grandes refe-
rências da cinematografia mundial, ao lado de Kurosawa, 
Glauber rocha, Godard, Pasolini e buñuel. a própria tra-
jetória de Sembène vale como um forte testemunho des-
se cinema engajado e crítico ao colonialismo, tanto pela  
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estética fílmica quanto pela temática contemplada por 
seus filmes: nas demais vezes, Sembène representou 
nas telas oprimidos em busca de justiça. Certa feita de-
clarou, “na época colonial, o cinema era uma distração 
para estrangeiros. o mundo africano, o mundo negro, só 
apareceria nele através de bananeiras e coqueiros, atra-
vés de personagens de mensageiros ou domésticos fiéis”  
(SeMbene, 1999, p. 4).

antes de entrarmos na discussão sobre a particula-
ridade da estética dos filmes de Sembène e de seus con-
temporâneos, é interessante levar em conta um fator: po-
vos e culturas possuem formas específicas de se inserirem 
no mundo. Isto significa que uma das grandes riquezas 
das civilizações consiste na sua pluralidade, que acaba 
por conferir ao mundo um lugar de prolíficos encontros. 
no que se refere à áfrica, isso é notório, visto que os 57 
países que compõem o continente africano não espelham 
nenhum pouco as mais de 2 mil línguas e culturas que 
formam esses estados e reinos. embora cada uma des-
sas culturas possua distintas particularidades, há algo em 
comum a quase todas elas, ou seja, as tradições que dão 
sustentáculos às suas práticas e costumes, conforme ob-
servou o sábio e historiador do Mali amadou Hampâté 
bâ: “Quando falamos de tradição em relação à história 
africana, referimo-nos à tradição oral, e nenhuma tenta-
tiva de penetrar a história e o espírito dos povos africa-
nos terá validade a menos que se apóie nessa herança de 
conhecimentos de toda espécie” (HaMPÂTÉ bÂ, 2011,  
p. 167). daí ser presumível, igualmente, que essas tradi-
ções serão grandes fontes de inspirações para uma par-
cela significativa de cineastas africanos, que a elas irão 
recorrer para produzir suas obras.
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É interessante pensar como poderia a tradição oral 
se manifestar no cinema ou contribuir para a formatação 
de uma estética cinematográfica. É necessário dizer que 
não existe uma única tradição oral, pois elas espelham as 
particularidades culturais, filosóficas, pedagógicas e reli-
giosas de cada comunidade. assim, é importante desta-
car que em cada cultura a tradição se manifesta de modo 
distinto, equivalendo também a dizer que cada artista faz 
uso dessas tradições por meio de uma intencionalidade. 
A esse respeito, é exemplar o filme Nelisita, narrativas 
Nyaneka (1982), do cineasta angolano ruy duarte de 
Carvalho, que é baseado nas tradições orais dos povos 
Nyaneka-Humbe, do sudoeste de Angola. No filme em 
questão, o povo atua e encena as suas próprias tradições, 
nas quais se expressam narrativas míticas, problemas so-
ciais, forças espirituais e condutas humanas. um olhar des-
cuidado classificaria o filme como um documentário etno-
gráfico em estilo ficcional, o que perderia de vista a tradição 
oral presente na obra, expressa por meio da literatura oral 
dos nyaneka-Humbe. a esse respeito, é igualmente exem-
plar a biografia do cineasta senegalês Sembène Ousmane, 
tendo em vista seus esforços para produzir sua arte.

Sembène ousmane nasceu em Casamance, na re-
gião sul do Senegal, em 1923. Filho de Moussa Sembène, 
um pescador da etnia lébou, e de ramatoulaye, o jovem 
era pertencente à etnia wolof. Herdou, igualmente, de 
seus ancestrais, a crítica aos valores ocidentais, o que foi 
comprovado pela dificuldade em se adaptar ao ensino 
colonial, sendo expulso da escola francesa aos 15 anos, 
por desavenças com o diretor da escola, Monsieur Peral-
di. Quando o futuro escritor-cineasta veio ao mundo, o 
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seu país era uma colônia francesa, fruto da partilha do 
continente africano, em 1884. ocorreram inúmeras ten-
tativas de aculturação das culturas, práticas e costumes 
dos povos africanos, porém, muitas etnias se voltaram 
para os valores tradicionais para resistirem à ocidentali-
zação. assim, quando Sembène foi expulso da escola, por 
questionar a pedagogia colonial, quem ficou encarregado 
da sua educação foi seu tio, um sábio muçulmano, ab-
dourahmane diop. Mesmo sendo educado nos preceitos 
do islamismo, Sembène sempre foi crítico aos valores 
litúrgicos da religião de Maomé, conforme é perceptível 
em seu filme, Ceddo (1976), sendo oportuno dizer que a 
formação social do cineasta se deu a partir da presença 
da cultura wolof, da qual parte da sua obra é tributária 
(Souza, 2012, p. 83).

após a morte do tio, Sembène estabeleceu-se na 
capital senegalesa, dakar, onde aprendeu uma série de 
profissões, exercendo empregos temporários (mecânico, 
pedreiro, comerciante). dividia seus dias entre o trabalho 
na capital e a ida ao cinema, cujas salas exibiam os gran-
des sucessos de Hollywood e da cinematografia francesa, 
italiana e britânica. Tais filmes formaram os primeiros ci-
néfilos do Oeste da África, a exemplo de Sembène Ousma-
ne, Samba Fêlix, Paulin Soumanou Vieyra. Muitos des-
ses jovens, posteriormente, criticaram essas produções 
coloniais, inclusive, por serem exteriores aos problemas 
locais. Há um conto do próprio Sembène ousmane, inti-
tulado Avant l’histoire [diante da história], que expressa 
bem essa insatisfação. em 1944, por ocasião da ii Guer-
ra Mundial, foi mobilizado para o 6º regimento de ar-
tilharia Colonial (raC), no qual percebeu outro aspecto  
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da colonização (barleT, 1998, p. 4). ao vivenciar a 
realidade do exército, desconstruiu qualquer ilusão que 
possuía em relação aos preceitos civilizatórios franceses, 
ainda que nutrisse alguma admiração pelo general Char-
les de Gaulle, que liderou as tropas francesas durante a 
campanha da ii Guerra Mundial.

após 18 meses de serviço militar, retornou a da-
kar e se filiou a sindicatos. Participou também da greve 
de ferroviários da linha dakar-níger. a maioria dessas 
experiências esteve presente em suas obras, a exemplo do 
seu primeiro romance Le docker noir [o estivador negro, 
1952], que foi uma reconstrução autobiográfica de seu tra-
balho na cidade portuária de Marselha, em que trabalhou 
como estivador. Parte da sua experiência no exército ser-
viu de base para a produção de Camp de Thiaroye (1988), 
que, baseada em fatos reais, retratou a injustiça cometida 
pela nação francesa com os soldados das colônias, que fo-
ram massacrados por tanques e armamentos pesados de 
Charles de Gaulle. Por isso não consiste exagero em dizer 
que vida e obra de Sembène ajudam a compreender bem 
não só cinema pioneiro na áfrica, mas também o teor polí-
tico, pedagógico e popular de sua produção.

antes de fazer cinema, produziu alguns romances, 
contos e poemas. Seu grande objetivo foi o de problema-
tizar a realidade de seu povo em suas histórias. Contudo, 
percebeu, após escrever três romances, que os maiores 
interessados pela sua literatura eram os universitários 
africanos e alguns leitores franceses. Certa vez, confessou 
ao seu biógrafo, Samba Gadjigo, que isso o incomodava. 
eis o principal motivo para dar início à produção cinema-
tográfica, tendo em vista o maior alcance que o cinema 
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poderia ter (GADJIGO, 2007). Conforme confidenciou o 
cineasta: 

dei-me conta que somente com o livro poderia, 
em áfrica, apenas alcançar um número limitado 
de pessoas. enviei a diversas embaixadas uma 
solicitação de bolsa para estudar cinema. a urSS 
respondeu favoravelmente e assim que cheguei 
em Moscou, no Studio Gorki, para estudar com 
Marc donskoi (GadJiGo, 2007). 

um ano na urSS (1962) permitiu-lhe uma aproxi-
mação com outros referenciais estéticos do cinema, como 
o cineasta eisenstein, companheiro do seu mestre donskoi.

não se pode esquecer que a união Soviética possuía 
um forte legado estético dos movimentos de vanguardas. 
algo que era muito discutido naquele contexto, dentro 
dos partidos políticos, era a própria questão da politização 
da arte e, em sentido estrito, o uso do cinema enquanto 
“conscientizador das massas”. na pertinente observação 
de Walter benjamin, ao falar da obra de arte em tempos 
de reprodutibilidade técnica: “eis a estetização da política, 
como pratica o fascismo. o comunismo responde com a 
politização da arte” (benJaMin, 2011, p. 196). entretan-
to, na acepção de Sembène, não caberia ao artista a tarefa 
de mostrar às massas os caminhos da revolução, acredi-
tava ele que seria a partir do povo que surgiria uma nova 
forma ou regime de governo (Souza, 2012).

em 1963, o governo do Mali solicitou a Sembène 
ousmane um documentário sobre o império Songhay.  
À época, lembrou Sembène que havia poucos filmes roda-
dos por africanos. nesse período, montou uma pequena 
produtora em dakar, a “domirev”. em 1962, coproduziu  
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cinejornais franceses junto com andré zwoboda. no mes-
mo ano, realizou um curta de 19 minutos, Borom Sarret, 
com uma velha câmera de fabricação russa (SeMbÈne, 
2010, p. 90). Borom Sarret foi um dos primeiros roda-
dos na áfrica por um africano e concentra-se em um dia 
de trabalho de um “carroceiro-taxista” (ly adboulaye).  
a voz em off exprime o pensamento do protagonista.  
a ação se desenvolve a partir das viagens realizadas pelo 
Sarret (carroceiro em wolof3) que juntamente com o ca-
valo Albourah leva diferentes passageiros aos respectivos 
destinos: mulher que vai à feira, garoto que pega caro-
na, jëkkër (marido) que leva a jabar (esposa) grávida à 
maternidade, homem que leva o filho a um funeral. São 
essas viagens que garantem ao carroceiro o seu susten-
to. longos planos sequenciais e inúmeros planos gerais 
enunciam e denunciam as precariedades das periferias 
de dakar. o olhar do carroceiro confunde-se com o olhar 
do cineasta, perspicazes observadores das mazelas so-
ciais de um espaço desassistido (Souza, 2012, p. 83).  
As imagens são intercaladas por reflexões.

Conforme observou Elisabeth Lequeret, o filme 
narra “um dia na vida de um pobre entre os pobres”. em 
seguida, um homem vestido em trajes formais solicita 
ao carroceiro que o leve para a região nobre, localizada 
no centro. O carroceiro fica relutante, porém, de tanto 
o cliente barganhar, aceita a oferta. o sarret, o cavalo 
Albourah e o passageiro dirigem-se ao centro. Prédios 
elevados, ruas arborizadas, avenidas largas contrastam 
com os espaços periféricos das primeiras cenas do filme. 

3 Wolof é a língua falada pela maioria dos senegaleses, aproximadamente 86% 
da população.
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a obra possui um estilo bem próximo do documentário, 
cuja câmera denuncia, por meio de planos contrastantes, 
as vicissitudes de uma ex-colônia francesa, mas que ain-
da reflete os espectros neocoloniais. A narrativa chega 
ao ápice quando o sarret é interpelado por um guarda – 
símbolo da ordem e autoritarismo. A carroça é confiscada. 
o carroceiro é um corpo que sofre, privado do seu direito 
e sustento. Juntamente com seu cavalo, o homem volta 
à periferia, cabisbaixo e visivelmente vencido. Sua face 
demonstra cansaço, flagelo e decepção.

Percebe-se de que forma a burocracia (forma so-
fisticada de violência) se sobrepõe à necessidade. Nada 
mais lhe resta a não ser voltar para casa e transmitir a 
decepcionante notícia à sua esposa. Sembène convida à 
reflexão. Não se trata de educar as massas – como insis-
tem alguns analistas de seus filmes –, mas de dialogar 
com elas. atento, desde logo, à agressão perpetrada em 
sua sociedade, o cineasta propõe ao telespectador refletir 
a partir da sua realidade. as heranças herdadas de sécu-
los de colonialismos são sentidas mediante respectivas 
subjetividades dos atores sociais.

Conforme assinalou o escritor aimé Césaire, 

nós, homens de cor, neste determinado momento 
da revolução histórica, tomamos posse, em nossa 
consciência, de todo campo de nossa singularida-
de e estamos aptos para assumir em todos os pla-
nos e domínios as responsabilidades que derivam 
desta tomada de consciência (CÉSaire, 1955).

Por isso que, para Sembène, essas delicadas ques-
tões não podem ser reduzidas ao silêncio. daí a autode-
claração do cineasta senegalês de que seu cinema pode 
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ser visto a partir de três “Pês”: polémique, politique e 
populaire (Souza, 2012, p. 83). ou seja, uma estética 
que vai ao encontro da descolonização de mentes, cor-
pos e saberes, para usar expressão de Maria antonacci. 
o cinema de Sembène é político na medida em que seus 
filmes ajudam a pensar a realidade dos africanos politi-
camente, propondo, inclusive, mudanças na áfrica sem 
a perda da sua singularidade e espiritualidade. É igual-
mente polêmico, pois busca reabrir capítulos já fechados 
na sociedade, questionando valores tidos como crista-
lizados, como a própria crítica ao islamismo que é feita 
em Ceddo, produzido em 1976, em que é possível se per-
guntar se de fato, a religião de alá seria uma tradição na 
áfrica do oeste? ademais, o seu cinema é popular, pois 
uma das grandes preocupações de Sembène era dialogar 
com o povo. Para isso, segundo diene & ulysse, ele fez 
uso de uma expressão cultural moderna, reincorporan-
do os valores da tradição e da ancestralidade. de acordo 
com os autores, “a dimensão imaginária da tradição oral 
africana pode construir um alimento para o audiovisual” 
(DYENE & ULYSSE, 1977, p. 151). Assim, enquanto ho-
mem do povo, Sembène assumiu a necessidade de expri-
mir as correntes profundas e estruturas particulares de 
sua cultura no audiovisual. deve-se ter em mente que a 
própria tradição oral, mencionada anteriormente, permi-
te que se tenha uma visão mais ampla do que seja a lite-
ratura e a arte africana como um todo, da qual o cinema 
é um dos vetores.

nunca é demais lembrar que, se o surgimento das ci-
nematografias africanas foi antecedido pelas lutas antico-
loniais, tanto dentro quanto fora do continente, também  
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é verdade que essa nova filmografia coincidiu com a 
emancipação de grande parte das nações africanas. Há 
que relembrar que, durante a colonização, os africanos 
eram proibidos de produzir filmes. Para compreender o 
quadro caótico do continente à época, basta recordar que, 
até o final da II Guerra Mundial, somente quatro países 
africanos eram formalmente independentes: egito, libé-
ria, Etiópia e União Sul-Africana. Já em finais da década 
de 1960, só alguns poucos países não o eram. assim, o 
processo de descolonização se iniciou timidamente nos 
anos 1950 com a independência da líbia (1951), Sudão 
(1956), Marrocos (1956), Tunísia (1956), Gana (1957) e 
Guiné (1958) (Souza, 2012, p. 97). entretanto, o ápice 
das emancipações ocorreu na década seguinte, sobretudo 
no ano 1960, o ano da áfrica, numa reação em cadeia dos 
movimentos de libertação.

Gráfico 1 – independência das ex-colônias africanas e movi-
mentos separatistas
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É compreensível que, nessas nações recém-eman-
cipadas, surgisse uma busca por autorrepresentação, ha-
vendo uma luta contínua pelo direito à imagem. daí ser 
evidente a forte relação estabelecida entre a estética dos 
filmes produzidos e os destinos das jovens nações afri-
canas, concernente ao futuro político e cultural desses 
países (Souza, 2012, p. 97). essa pujança acabou por 
fomentar produções cinematográficas locais e, vale enfa-
tizar, Sembène ousmane não foi o único a fazê-lo. a esse 
respeito, é revelador o filme sobre a guerrilha encabeçada 
por amílcar Cabral na Guiné bissau e no Cabo Verde. de 
teor fortemente político, a obra Amilcar Cabral, funda-
dor da República da Guine Bissau e da República das 
Ilhas de Cabo Verde foi produzida pelo instituto Cuba-
no del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Essa 
obra conjunta entre as ex-colônias portuguesas e o icaic 
exemplifica outro aspecto desse período da Guerra Fria, 
ou seja, a aproximação ideológica e geopolítica entre o 
continente latino-americano e alguns países africanos. 
Hodiernamente é bastante conhecido o aparato técnico e 
recursos humanos enviados por Cuba para angola, Mo-
çambique, etiópia e Guiné durante a Guerra Fria. não 
parece redundante dizer que, nesse âmbito, o cinema foi 
igualmente acionado.

A produção africana contemporânea

na contemporaneidade, os cineastas africanos têm 
produzido obras dignas de referência, que abordam as 
mais diferentes temáticas. evidentemente que nenhuma 
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produção é tão vultosa quanto o cinema nigeriano (nolly-
wood), porém, há um número relevante de artistas de 
outros países do continente africano que possuem reco-
nhecimento internacional. na áfrica do Sul, o realizador 
Khalo Matabane possui uma produção bem aceita entre 
os circuitos internacionais, como o documentário Nelson 
Mandela: The myth and me, que polemiza algumas ações 
promovidas pelo estadista no período pós-apartheid. ou-
tro exemplo de obra produzida na áfrica que tangencia 
assuntos delicados da contemporaneidade é o filme Born 
This Way [nascido assim], codirigido por Shaun Kadlec, 
que aborda a questão da homossexualidade no Camarões 
ao retratar como vive parte da comunidade GlbTT num 
país que repudia essa orientação sexual.

além do quadro exposto, há outro fator relevante, 
o fato de que muitos cineastas africanos produzem por 
meio de uma cooperação técnica internacional, como 
abdellatif Kechice, da Tunísia, e o franco-argelino ra-
chid Bouchareb. Isso permite que os filmes produzidos 
via cooperação alcancem mercados mais amplos, já que 
permite às obras a circulação e exibição em outros países.  
O grande exemplo disso é o filme A Vênus Negra (2010), 
de Kechiche, que narra a trajetória de Saartjie barrtman 
(1789-1815), pejorativamente chamada por franceses, 
ingleses e holandeses de Venus hottentote. barrtman foi 
uma africana da etnia koishan, proveniente da região sul 
da áfrica. o que ocorreu com a Vênus talvez seja o exem-
plo mais extremado da violência colonialista que tenha 
chegado ao nosso conhecimento. o itinerário da sua dor 
fez escala em prostíbulos franceses, zoológicos humanos 
ingleses e holandeses, tendo por fim trágico a Academia 
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de Medicina, onde foi esquadrinhada e dissecada pelas 
lâminas do destacado naturalista francês Georges Cuvier, 
produto de uma mente ilustrada e categórica. Permane-
ceu no Musée de l’Homme até 1976. nelson Mandela, ao 
ser libertado, em 1994, atendendo aos pedidos das etnias 
koishan, solicitou a restituição dos restos mortais de Saar-
tjie para a áfrica do Sul, solicitação efetivada somente em 
2002. No que se refere ao filme, é de um valor emocional 
extremamente forte, que oferece uma reflexão vivificante 
sobre o espetáculo da alteridade, com uma forte crítica 
ao racismo, legitimado, inclusive, pela ciência, na esteira 
neocolonialista e imperialista (Souza, 2014, p. 176).

O cinema de Kechiche é um bom exemplo de fil-
me que tangencia assuntos políticos, mas existem outras 
obras nessa mesma esteira. obras como Living in Bon-
dage (1993) e Millionaires Club (2005), da nigéria, são 
outros bons exemplos porque abordam aspectos mais 
atrelados à ocidentalização que acomete grande parte 
das nações africanas. a produção em Gana possui uma 
experiência tão interessante que até ganhou o apelido de 
“Gollywood”. Segundo os dados da associação de Produ-
tores de Cinema de Gana (FiPaG, na sigla em inglês), há 
aproximadamente 8 mil pessoas trabalhando no setor ci-
nematográfico na região norte do país. Filmes recentes 
como Grey Matter (2010) e Chora (2012) também cha-
maram a atenção de alguns interessados em cinema para 
o que é produzido em ruanda, país que, há apenas duas 
décadas, sofreu com a experiência traumática do Geno-
cídio, ocorrido em 1994. a produção ruandesa ganhou o 
apelido de Hillywood. É interessante que alguns artistas 
e produtores, ao ocuparem o espaço cinematográfico, in-
corporam um hábito que é próprio da vida comunitária. 
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Na África Oriental, cinéfilos […] podem assistir a 
filmes de Nollywood, Gollywood e Hillywood em 
barracas comunitárias por um preço razoável. Ge-
ralmente, eles se sentam em bancos de madeira 
rústicos e, em épocas chuvosas, os espectadores 
se esquivam das goteiras que surgem nos telhados 
de metal. em geral, as exibições são feitas com o 
uso de dVds piratas e tendem a ser eventos so-
ciais bem barulhentos (MuTCH, 2014, s/p.).

do fragmento, é possível retirar uma lição: a condi-
ção precária de alguns países, como os aqui citados, não 
impede que surja um cinema criativo e questionador da 
realidade, de tal sorte que a nollywood é um dos grandes 
produtores mundiais e “Gollywood” e “Hillywood” pro-
duzem filmes de ampla aceitação entre o público local.

de fato, o que permitiu esse “(re)nascimento” do ci-
nema africano foi o acesso a novas tecnologias por parte de 
uma parcela da população, como smartphones, iPhones  
e câmeras digitais, o que barateou a produção cinema-
tográfica. Somemos a isso a estratégia criada por alguns 
cineastas de exibir seus filmes em aldeias e em áreas 
urbanas de grande movimento. Foi mais ou menos isso 
que fez o diretor sul-africano errol Schwartz, que, com 
seu iPhone, dirigiu The Magic Bullet, filme premiado no 
iPhone Film Festival, exemplo seguido em Serra leoa por 
nick asgill (MuTCH, 2014).

outras oportunidades para esses cineastas se inse-
rirem em circuitos mais profissionais são os festivais que 
ocorrem dentro da áfrica. acontecimentos oportunos 
para trocas de experiências estéticas, culturais e políti-
cas. daí ser relevante fazer menção a eventos como o Fes-
tival internacional de artes bayimba, em uganda, ou o  
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Festival internacional de Cinema sobre direitos Hu-
manos Manya, nesse mesmo país; ou, ainda, o Festival 
intelectual Mwalimu nyerere, na Tanzânia. Há outros 
eventos maiores e mais tradicionais do que os citados 
aqui, como o Journées Cinématographiques de Carthage 
(JCC), em Tunís, criado em 1966, e o Festival Panafri-
cain du Cinèma de ouagadougou (Fespaco), na capital 
de burkina Fasso, cuja primeira edição foi em 1969. Gra-
ças a esses eventos pioneiros, foi criada, em Tunís, em 
1970, a Fédération Pan-africaine des Cinéastes (Fepaci), 
que vem permitido a troca entre os artistas africanos da 
contemporaneidade, levando-se em conta o potencial po-
lítico e cultural do cinema (arMeS, 2007, p. 154). isso 
demonstra que, ainda que a passos lentos, a áfrica segue 
numa direção favorável ao desenvolvimento de um cine-
ma condizente com a realidade de seus países.

Parcela relevante da produção africana também 
ocorre devido a um esquema de parceria e interesse por 
parte dos antigos colonizadores, como a França em rela-
ção à parte francesa da áfrica, localizada em sua maioria 
na áfrica do oeste. isso, de fato, espelha um aspecto da 
diplomacia francesa, na esteira da cooperação técnica e 
cultural. roy armes observou bem isso:

em 1963, o Ministério da Cooperação e desenvol-
vimento francês, criado especificamente para su-
pervisionar a cooperação entre França e os esta-
dos africanos, estabeleceu um escritório de cinema 
em Paris, chefiado por Jean-René Debrix. Como a 
organização paralela de produção de cinejornais, 
o Consortium audiovisuel international (Cai), 
o escritório era formado por editores profissio-
nais […] o primeiro esquema francês de ajuda à  
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produção cinematográfica africana por meio do 
escritório de cinema do Ministério da Cooperação 
foi encerrado nos últimos anos da presidência de 
Giscard, mas renasceu em 1980, com a chegada 
do presidente François Mitterrand. inicialmente, 
os franceses deram apoio a vários projetos pan-
-africanos: o principal festival de cinema africano 
(Fepaco), uma escola de cinema africana (inafec), 
uma filmoteca com acervo cinematográfico africa-
no (a Cinémathèque africaine), uma organização 
de distribuição pan-africana (CidC) e seu cor-
respondente consórcio de produção (Ciprofilm)  
(arMeS, 2007, p. 154).

O final da década de 1980 foi uma época interessan-
te para o cinema africano. além da produção nigeriana, 
que começava a se destacar, o cinema do norte da áfri-
ca, de língua árabe, como os filmes do argelino Lakhdar 
Hamina e do egípcio Youssef Chahine4 começaram a ga-
nhar visibilidade no circuito europeu, inclusive, no Festi-
val de Cannes, na França. Embora filmes como La noire 
de… (1966), de Sembène ousmane, já tenham ganhado 
prêmios internacionais, como o Prêmio Jean Vigo, tais 
cineastas não haviam conquistado espaço em Cannes, so-
bretudo por uma questão mal resolvida entre os idealiza-
dores do festival acerca da situação neocolonial na áfrica, 
que explica o pouco espaço para os trabalhos de Sembène 
e Paulin Soumanou Vieyra. Mas, no ano de 1987, o filme 
Yellen, do cineasta malinês, Souleymane Cissé, foi aceito 

4 Apesar de aqui ser referenciado como filmes argelinos e árabes, alguns pes-
quisadores abordam a filmografia desses países a partir de outros referenciais e 
periodizações. No presente estudo, optou-se por contemplar a cinematografia 
da áfrica do oeste e Subsaariana e parte da áfrica austral. entretanto, quando 
possível, referenciamos os cinemas árabes a título de comparação. 
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pela competição oficial. O filme despertou a opinião da 
crítica ocidental que, pouco a pouco, passou a estar aten-
ta para a produção africana. anos antes, contudo, outros 
artistas já vinham acompanhando a situação cinemato-
gráfica da África, como o cineasta Glauber Rocha, que, em 
1969, rodou, em Congo-Brazzaville, o filme Leão de Sete 
Cabeças, com o apoio de lideranças políticas locais, como 
o General N’Goubi. Outra experiência cinematográfica de 
destaque por parte de um cineasta não africano que fil-
mou na áfrica é o clássico A Batalha de Argel (1966), dos 
italianos Gillo Pontecorvo e ennio Morricone, que abor-
dou a luta anticolonial na argélia. Há igualmente outros 
cineastas que produziram grandes obras no continente 
sem recair na dicotomia civilização versus barbárie, a 
exemplo de Jean rouch, que, embora tenha sido critica-
do por cineastas africanos como Sembène ousmane, pro-
duziu obras relevantes como Moi, un noir (1958).

O fenômeno nigeriano

Possivelmente, o aspecto mais destacado que diz 
respeito ao cinema africano de hoje é “nollywood”, ou 
seja, a grande produção nigeriana de filmes. Essa pro-
dução se encontra entre as três maiores do mundo. ape-
sar de ser uma produção iniciada no início da década de 
1990, mais especificamente inaugurada com o filme Li-
ving in Bondage (1992), de Chris obi rapu, produzido 
pelo empresário Keneth nnebue, suas raízes remontam 
à década de 1970, com a produção de filmes em vídeo. 
Hoje, a partir de produções por meios digitais (dVd, 
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VCd), o cinema nigeriano passa por um aumento grada-
tivo e movimenta uma considerável parcela da economia 
nigeriana. Por ser uma produção no mercado informal, 
bem parecido com o que ocorre em algumas regiões da 
Índia, é difícil contabilizar o número de filmes produzi-
dos por ano. no entanto, estima-se que a cifra ultrapasse 
a marca de 1.500 filmes e, desde 1992 até os dias atuais, o 
país produziu mais de 14 mil filmes (ABUA, 2002).

a nigéria, por si só, é um país de grandes cifras. 
Sua população é de aproximadamente 175 milhões de 
habitantes, o sétimo país mais populoso do planeta. Seu 
Pib em 2014 foi de 1,057 bilhões de dólares e a maior 
parte de sua receita advém do setor petrolífero. além de 
ser um país de peso na organização de Países exportado-
res e Produtores de Petróleo (opep) é membro do G-20, 
o grupo das vinte maiores economias do planeta, e um 
dos grandes parceiros comerciais do brasil na áfrica, ao 
lado de angola e áfrica do Sul. Contudo, um dos grandes 
problemas do país hoje é a instabilidade política, tendo 
em vista as inúmeras guerras civis que assolaram o país 
desde a sua independência do reino unido (uK), que se 
deu em 1º de outubro de 1960. atualmente, enfrenta ata-
ques por parte do grupo fundamentalista islâmico boko  
Haram, que prega a ideologia anticristã e antiocidental. 
Vale enfatizar que esse quadro instável do país acabou por 
melindrar parte da população a ocupar as salas de cine-
ma das grandes cidades, como lagos e abuja, sobretudo, 
por temeridade de atos terroristas em lugares públicos  
(baloGun, 2007, p. 193). a título de elucidação, ressal-
ta-se que, nos últimos anos, ataques têm sido recorrentes 
no país, como em 25 de dezembro de 2011, nos arredores 
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de abuja, matando aproximadamente 40 civis, e repetin-
do-se em setembro de 2013, no Estado de Yobe, em uma 
universidade no Oeste do país, intensificando-se em 2014 
(Cnn Home news, acesso em: 4 jan. 2015).

Contudo, apesar da grande população do país, são 
inúmeras etnias que vivem nessa região, com destaque 
para os haussá, os iorubá, no sudoeste, e os ibo, ao les-
te, que, em 1967, havia declarado a república de biafra 
como território independente. o iorubá também mere-
ce destaque, pois é a etnia de grande parte dos africanos 
trazidos compulsoriamente para o brasil, Cuba e Caribe, 
que, no passado e no presente, deram (e dão) grande con-
tribuição à formação da cultura brasileira, como hábitos 
culinários, filosóficos, culturais, religiosos e linguísticos.

No que se refere à produção cinematográfica, Fran-
çoise balogun possui observações interessantes a esse 
respeito, “a nigéria foi o primeiro país a produzir uma 
produção significativa de filmes em vídeo”, fenômeno 
iniciado na década de 1970, notadamente na cidade de 
lagos. Concomitantemente a esse processo, as salas de 
cinema passavam a se desintegrar, devido à austerida-
de econômica e outras questões conjunturais, como as 
guerras civis e golpes de estado. Passado esse primeiro 
período, iniciou-se uma euforia econômica, decorrente 
do capital proveniente do petróleo, que criou uma nova 
classe média e classe abastada, possibilitando o acesso a 
novos bens de consumo, inclusive, aparelhos de video-
cassete. Já na década de 1980, cresceu o número de fil-
mes pirateados, conforme observou Mfon, akintunde 
e Selbar, “em alguns mercados, até 80% dos produtos 
vendidos e alugados são pirateados” (baloGun, 2007,  
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p. 194). igualmente ocorreu algo interessante: “as mes-
mas pessoas que podiam adquirir aparelhos de vídeo e 
fitas gostavam também de filmar eventos e cerimônias 
familiares. umas poucas empresas lucravam muito pro-
duzindo filmagens de cerimônias de casamento, funerais 
e formaturas” (baloGun, 2007, p. 195).

ao mesmo tempo, a indústria nigeriana se desen-
volvia paulatinamente nos moldes da Film unit, antiga 
instituição de caráter colonial, quando da ocupação bri-
tânica, que foi alterada depois da independência e, já na 
década de 1970, passou a produzir filmes em iorubá, en-
cabeçada por cineastas pioneiros. em 1975, ola balogun 
produziu o primeiro filme nigeriano nessa língua, Ajani-
-Ogun (1975), que fez grande sucesso junto ao público do 
país, não só iorubá, mas de outras etnias, cujo modelo foi 
seguido por outros cineastas e companhias cinematográfi-
cas. Datam desse período filmes como Ija Ominiral [lute 
pela liberdade, 1977], também de balogun, em codireção 
com ade afolayan, e demais produções dirigidas por Hu-
bert ogunde e Moses olaiya, também em iorubá. assim, o 
aspecto que permitiu a pujança local foi a forte demanda 
da população por histórias locais, que tratassem igualmen-
te dos problemas do país, como a herança colonial, a cor-
rupção, a poligamia, a modernidade, a tirania dos líderes 
políticos: “o público nigeriano estava ansioso para ouvir 
uma língua familiar, ver atores conhecidos e se deixar en-
volver pelo clima de magia que era, e ainda é, um ingre-
diente imprescindível dos filmes nigerianos e de muitos 
outros filmes africanos” (BALOGUN, 2007, p. 195).

a videoeconomia nigeriana foi o fator que permitiu 
esse aumento de produção, pois, se, no final da década de 
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1970 e início de 1980, houve um movimento em favor de 
filmes nigerianos de qualidade, rodados em 35mm, com a 
participação de diretores de fotografia estrangeiros, como 
José Medeiros, do brasil, e de técnicos que acabaram for-
mando profissionais nigerianos, na década seguinte a Ni-
géria praticamente deixou de produzir filmes em “celu-
loide” com o aumento significativo da produção de filmes 
em vídeo e mais recentemente em digital. nesse sentido, 
a partir da produção do filme nollywoodiano inaugural, 
Living Bondage (1992), e de seu respectivo sucesso, ou-
tros empresários resolveram pôr em prática o modelo de 
Keneth nnebue: incorporação no cinema da tradição do 
teatro iorubá itinerante, cujas tradições orais são próxi-
mas ao povo; diálogo estreito com a estrutura e estética 
televisiva, tendo em vista a ampla audiência da televisão 
entre a população, e uma confecção de filmes nos moldes 
comerciais, evitando-se riscos, visto que esses diretores 
preferem reproduzir modelos que deram certo em filmes 
anteriores do que tentar inovar em termos de linguagem 
cinematográfica.

Contudo, os filmes nigerianos, como outras cine-
matografias aqui estudadas, não seguem um único pa-
drão, pois, desde a década de 1970, tiveram fases dis-
tintas. Poderíamos dividir a partir das seguintes fases: o 
início, com os filmes produzidos em VHS, nas décadas de 
1970 e 1980; o boom, a partir da década de 1990 e início 
de 2000, e mais recentemente um período de recessão, 
que se iniciou em 2007, decorrente da crise periódica da 
indústria. Mas, ainda assim, nesse mesmo ano de 2007, 
foram produzidos aproximadamente 2,5 mil filmes.  
as produções da década de 2000 contam com muitos 



Cinema africano: entre o passado e o presente

filmes aclamados internacionalmente, como as obras da 
cineasta amaka igwe, que realizou obras elogiadas pela 
crítica como rattled Snake e Violated.

evidentemente as produções de igwe fazem parte 
das exceções, pois a orientação inicial das produções de 
Nollywood é a realização de filmes de forma rápida, bara-
ta e numerosa, diferente dos filmes em formato celuloide, 
conforme observou Menesses:

Os filmes de Nollywood são feitos para serem 
compatíveis com as pequenas telas onde são ge-
ralmente assistidos. as câmeras de vídeo usadas 
hoje em dia são, em sua maioria, de boa qualida-
de, porém pecam na qualidade da gravação de áu-
dio, o que dificulta a exibição em salas de cinema. 
o contraste no investimento de tempo é mais im-
portante do que as diferenças técnicas ou mesmo 
os orçamentos (os orçamentos de filmes de celu-
loide africanos são muito baixos em relação ao 
padrão internacional, ainda que bem mais alto do 
que os de nollywood) […].

Mais adiante, complementa:

Normalmente, leva-se anos para conseguir fi-
nanciamento para filmes de celuloide e o roteiro 
é a ferramenta primária para captar o dinheiro; 
o roteiro, portanto, é escrito e reescrito, revisado 
e julgado durante um bom tempo, principal pe-
ríodo na vida do diretor, que é em muitos casos 
o escritor também. Os filmes de Nollywood re-
tratam suas histórias – como tem sido noticiado 
frequentemente, eles negligenciam o aspecto vi-
sual do cinema em favor da narrativa e do que os 
atores podem fazer com o diálogo, e o público vai 
aprovar mesmo com quase nenhum nível técnico 
ou más atuações se a história for suficientemente 
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interessante. o roteiro é, em geral, feito ‘nas co-
xas’ com a mesma velocidade e falta de cuidado 
que o resto do filme.

Tendo em vista que o tripé sobre o qual se assenta 
a indústria cinematográfica seja a produção, a exibição e 
a distribuição, é bom ter em conta que a grande fragili-
dade do cinema de nollywood é o circuito distribuidor, 
sendo isso que impede a consolidação de uma indústria 
de cinema forte no país, nos moldes da Índia, dos estados 
unidos e da China.

na atualidade há realizadores de renome da nigéria 
que não fazem parte do circuito nollywoodiano, como o 
mais respeitado diretor nigeriano da atualidade, Tunder 
Kelami, e outro grande diretor, Kunle afolayan, entretan-
to, muitas vezes, os filmes desses cineastas circulam no 
exterior a partir do slogan nollywoodiano.
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De Agadez à kidal, de Tamanrasset à ingall: 
quando o Saara é rock! A palavra da música 

tamacheque pelo direito à escola

MahFouz aG adnanE1

A música é um fenômeno extremamente comple-
xo na vida cultural, social e política. Muito fre-
quentemente esquecemos a relevância do lugar 

que ocupa na história, sobretudo na história africana e, 
talvez, sejam ainda poucos os estudos que abordem suas 
implicações na história da descolonização. este texto 
discute um movimento musical, além de político e com 
ramificações culturais amplas, criado e conduzido pela 
juventude Tamacheque2, como parte de sua luta contra 
a marginalização imposta após as independências que 
fracionou sua nação sociológica em cinco estados-nação 
(burquina Faso, níger, Mali, líbia e argélia).

1 doutorando em História, na Pontifícia universidade Católica de São Paulo. 
bolsista Capes, pesquisador da Casa das áfricas, núcleo amanar. 
e-mail: tidjefene@gmail.com.
2 equivocadamente chamada de Tuaregue, voltarei a isso mais à frente.
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entre as diversas temáticas das canções e os motes 
mais vivos de suas aspirações, está a justamente difícil 
e contraditória questão da escola na vida do Saara e no 
mundo nômade. assim, é sobre esta história e sua evo-
cação pelo movimento cultural ichúmar – a música con-
temporânea dos jovens do deserto Saariano –, que minha 
atenção se volta nesta discussão. Para tanto, situo inicial-
mente o contexto histórico e político em que emergem 
após os anos 1960; depois delineio o debate e apresento 
alguns poemas cantados por diferentes grupos da guitar-
ra ou rock tamacheque.

Ichúmar invoca uma luta identitária que tem como 
raízes no exílio que se seguiram a revoltas contra a opres-
são de estados pós-coloniais nos quais os Kel Tamacheque  
se tornaram minoria e sentiram marginalizados, nota-
damente, no Mali e no níger. essa situação precipitou, 
na percepção desse movimento, o entendimento de que 
houve recusa tanto de reconhecimento de modo de vida 
nômade quanto de um complexo conjunto de elementos, 
materiais e simbólicos, que constituem expressões da 
cultura tamacheque. a isto deve-se agregar a ausência de 
investimentos, levando a enorme desigualdade no desen-
volvimento social e econômico regional quando compa-
rado ao centro político destes países: bamako e niamey, 
respectivamente. na áfrica, é necessário analisar a histó-
ria das relações entre as culturas e as sociedades que fo-
ram incluídas nos limites dos estado-nação. dessa forma, 
acredito que a luta tamacheque deva ser compreendida 
no contexto da crise que se instala na áfrica do oeste e 
áfrica do norte, no seio da questão nacional e da constru-
ção de fronteiras territoriais, e não civilizatórias, sendo, 
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simultaneamente, uma longa crise de identidade coletiva, 
política e geográfica, que se produziu e desdobrou desde 
o século XiX (aSiWaJu, 2003; KiPrÉ, 2005).

Devido aos processos vividos desde o final do sé-
culo XiX, os Kel Tamacheque passaram a compor a lis-
ta de povos autóctones da uneSCo, espoliados de seus 
direitos, tal como Curdos, Palestinos, Tibetanos, bascos, 
ameríndios (GironS, 2008, p. 13). a arte, nesse con-
texto de margem e de opressão, é uma arma coletiva e 
individual imprescindível. a música dos ichúmar integra 
esse processo formativo amplo para reinscrever o pró-
prio sentimento de “ser-no-mundo” tamacheque que se 
viu diante do dilema: reinventar-se ou ressecar e morrer.

a música e luta política além da luta armada têm 
sido instrumentos de sua reflexão que não pode ser com-
preendida sem sua ancoragem na história política e eco-
nômica na qual emergiu. do ponto de vista da dinâmica 
cultural, o movimento da musicalidade contemporânea 
tamacheque pode ser compreendido como fruto das in-
junções entre saberes locais e projetos globais, conforme 
enfatiza antonacci (2009) em seu estudo sobre constru-
ções de argumentações históricas relacionadas à História 
da África no Brasil. Música e dança, que se reconfiguram 
nos Festivais, são instâncias de luta contra a opressão, 
reenviam à problemática não apenas das fronteiras co-
loniais, mas também das fronteiras culturais e estéticas 
para além dos dramas e sofrimentos vividos na coloniza-
ção e também após as independências. a produção cultu-
ral é ao indissociavelmente simbólica e material, cultural 
e econômica, sendo um processo integral da vida em que 
há interdependência de diferentes esferas da realidade 



Estudos africanos (v. 1)

social como forças produtivas e como componentes ati-
vos na transformação constante da sociedade. assim, 
para entender a opressão pós-colonial e a cultura de re-
sistência igualmente presente e expressa na produção 
ichúmar, devemos lembrar que a colonialidade (como 
poder político) se insurge no presente no bojo da vida co-
tidiana e das suas expressões culturais mais relevantes, 
como é a poética musical.

Contextualizado a história cultural tamacheque 
contemporânea

a colonização francesa3 desenhou fraturas profun-
das no modo de vida do Saara. Talvez um dos seus mais 
relevantes legados tenha sido as fronteiras nacionais, a 
divisão arbitrária em meio a enorme desigualdade de 
processo e acesso à escola e à criação das elites letradas 
que assumiram o poder com a descolonização. então, 
as fronteiras que riscaram no solo um conjunto de im-
pedimentos e penalidade à mobilidade e à economia dos 
pastores e das trocas de longa distância somam-se a uma 
importante dimensão educacional. os franceses encon-
traram nações com lógicas, línguas e artes distintas. reu-
niram sob seu comando colonial algumas sociedades com 
história de intercâmbios, outras foram anexadas a uma 
rede de interações a eles estranhas, ao mesmo tempo que 
viam cortadas suas rotas e laços anteriores. este é o caso, 
ainda que o único, da sociedade Tamacheque cujas terras 

3 Para o período do colonialismo francês em meio Tamacheque, tomo como 
referência o ano de 1894 (tomada de Timbuctu) e 1960, ano em que os tama-
cheque se viram divididos em cinco estados independentes. 
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se estendem entre o sul do Saara (até o rio níger, o leste 
e centro do Saara como in Gall e agadez) e o norte (como 
Fezã, na líbia)4.

o nome Tamacheque refere-se, então, a um vasto 
conjunto (tumast, nação) formado laços e alianças de 
confederações que partilham língua, escrita e modo de 
vida, baseado na economia e ecologia nômade. a tumast 
Tamacheque é composta de unidades políticas plurais 
com diversas formações socioespaciais que são unida-
des políticas, ou grupos conhecidos como confederações 
(tiwšaten), termo muitas vezes incorretamente traduzido 
por “tribo”. Entre eles, existem laços profundos de afini-
dade cultural e ancestral, a tamurt, e mito fundador, com 
diferenciações regionais.

em 1963, após a independência do Mali, os Kel  
Tamacheque revoltaram-se contra as autoridades do 
novo país. Foram duramente reprimidos, com fortes con-
frontos e grandes perdas humanas. os anos seguintes 
foram seguidos de migração devido à repressão e, mo-
tivada pelas imensas dificuldades geradas pela grande 
seca dos anos 1973-1984. anne Girons (2008) publicou 
recentemente um dos poucos estudos específicos sobre 
as rebeliões, massacres e exílios. Pliez (2006) insiste que 
a persistência da resistência deriva da pilhagem de seu 
território mesmo após as independências. a situação de 
crise revelou a necessidade e assumiu um movimento de 
renovação da própria sociedade (aG doHo, 2010).

4 Há inúmeros trabalhos que podem ser consultados para melhor compreen-
são sobre a formação e territorialidade Tamacheque, entre eles sugiro: Clau-
dot-Hawad (1989), boilley (1999) e Pliez (2006). 
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no níger, onde grande parte da extração de urânio 
para o consumo francês encontra-se em território tama-
cheque, o processo foi diferente e a explosão de revoltas 
ocorreria apenas na década de 1990, ainda que a tensão 
existisse desde a década de 1970. É importante ressaltar 
que, no níger, a marginalização tamacheque não conhe-
ceu com a intensidade e persistência do processo malinês 
onde o desconhecimento entre as sociedades do sul e as 
do norte era profundo. a coabitação, as trocas e intercâm-
bios entre Wadaabe, Haussa e Tamacheque precederam 
muito a criação do estado-nação. os objetivos maiores 
eram obter reconhecimento coletivo tamacheque em ter-
mos de sua integração econômica e participação política, 
somadas à mobilização por direitos sociais e culturais.

a música, muito presente na construção social ta-
macheque, tornou-se elemento central neste movimen-
to cultural e de defesa da territorialidade tamacheque.  
os encontros da guitarra promoveram inicialmente encon-
tros de jovens para ouvir e fazer música de um novo modo. 
esse movimento cultural obteve grande repercussão inter-
na e forma parte da renovação constante do sentimento de 
unidade e de pertencimento a uma mesma nação (tumast).

no movimento intenso de transformação pelo qual 
passaram e ainda passam as pessoas da sociedade tama-
cheque, observamos simultaneamente o surgimento de 
novas formas de expressão estética, artística e política. 
os instrumentos como anzad, tendê, apesar de sua raiz 
profunda na sociedade, parecem não ter sido mais su-
ficientes para que os jovens das novas gerações os con-
siderassem como instrumentos para a expressão de seu 
tempo histórico e de seus anseios de geração.
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a guitarra transformou-se em um gênero musical 
com escrita e ritmo musical diferenciados, um produto de 
confluências variadas e experiências de movimentos cul-
turais e migratórios. Tornar-se-ia o porta-voz não apenas 
de uma geração, mas de uma população que atravessou 
muitas situações de enfrentamento contra a colonização 
e de conflito no bojo da descolonização. Havia, então, a 
necessidade de compreender e reagir à invenção das no-
vas fronteiras e regulamentos em seu interior. além dis-
to, interrogavam-se sobre o empobrecimento crescente e 
a ausência de suporte diante das grandes secas, acrescido 
de restrições sobre sua mobilidade e dilapidação de seus 
recursos com consequente fragilização de seu modo de 
vida e economia.

a guitarra foi introduzida pela juventude durante o 
exílio que levou inúmeros jovens tamacheque à ubari na 
líbia e à Tamaresset, na argélia, entre as décadas de 1960 
e 1970. dois fundadores do grupo Tinariwen, abaraybone 
(ibrahim ag alhabib) e intiyeden (ag ablal), foram pre-
cursores em primeiras experiências e versos compostos 
em Tamanrasset. abaraybone conta que improvisou sua 
primeira guitarra a partir de uma lata onde inseriu cabo e 
cordas (belaliMaT, 2003). nos anos 1980, eles e outros 
circulavam entre Sabha, ubari e Tamanrasset. Mas foi no 
sul da líbia que um grupo (vindo de Kel adrar) se formou 
em torno ao aprendizado da guitarra. o movimento cultu-
ral em torno à guitarra multiplicou-se rapidamente nas di-
versas sub-regiões dos Kel Tamacheque. Sua maturidade, 
contudo, ocorreu nos anos de 1980 e de 1990.

nesta nova forma expressiva em que o/a artista 
se individualizou cada vez mais, a conotação política se  
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tornou intensa, assim como se tornou explícito o questio-
namento da ordem estabelecida e dos amores impossibi-
litados pelas regras de aliança (SeddiK-arKaM, 2006, p. 
140). neste contexto, a educação e a escola assumiram um 
lugar significativo nas composições poéticas. Em suas can-
ções, há uma crítica à própria sociedade tamacheque, além 
de uma posição de não colaboração com a nova ordem po-
lítica, econômica e social em que os nômades não contam 
realmente. no poema de Mahmoudan Hawad, observa-
mos o lamento da perda de referências do mundo nômade:

olhe
as sombras dos nômades
desertam os acampamentos…
eles partiram
calçadas de brasa
em busca de sonhos
esgotados
no caminho do exílio
um pilar do mundo desmorona sobre as cidades
Cada dia o homem
moderno
arranca um pouco do teto
do universo
como a criança que escava
a areia
sob seu castelo
e caem perdidas
nas cinzas
estéreis
as semente
de uma outra verdade
(HaWad, 1987, p. 73)5

5 Poema extraído da tradução francesa.
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a música inovadora busca ir além do lamento. 
Segundo abaraybone, era preciso respeitar suas raízes 
poéticas e musicais, criar e recriar sobre o que já conhe-
ciam juntamente com as novas experiências vindas, prin-
cipalmente, de matrizes da música do norte do continente 
africano com suas influências orientais e o rock-and-roll. 
essa nova música criou inicialmente espaços para encon-
tros musicais, de convívio e festas que assumiram, paula-
tinamente, um papel de coesão decisivo nas décadas pos-
teriores. Elas eram frequentemente registradas em fitas 
cassetes e assim foram sendo difundidas em todo o espaço 
sócio, político e cultural tamacheque. Podemos dizer que 
nasciam, ao mesmo tempo, a guitarra tamacheque, a poe-
sia política pós-colonial e o poeta-cantor achamor6. a mú-
sica ichúmar conheceu, assim, uma forma de transmissão 
marcada pela oralidade, transmitida à distância graças aos 
toca-fitas e festas (durante todo o período entre os anos 
1980 e os anos 1990) e em festivais do deserto (a partir de 
2000). Tinariwen fez gravações em estúdio nos anos 1990: 
o primeiro em abidjan (1992) e segundo em bamako 
(1993). no entanto, muitos consideram Tisdas como sen-
do seu primeiro álbum. ele possui 10 canções e foi gravado 
em 2000 na rádio comunitária criada em 1993 em Kidal, 
ambos (rádio e álbum) chamados Tisdas “ⵔⵘⵓⵜⵙⴷⵙ”.

Educação, música e emancipação social

a escolarização dos Kel Tamacheque é muito baixa 
desde o período colonial até nossos dias. a falta de estudo  

6 Singular de ichúmar.



Estudos africanos (v. 1)

formal tem sido percebida pelo movimento ichúmar 
como uma fonte de marginalização da colônia ao pós-in-
dependência. lembrando que suas perspectivas econô-
micas foram bloqueadas pelo cerceamento de sua mobili-
dade no Saara e pela fragmentação em estados e regiões 
administrativas diferentes. esses fatores colaboram para 
a emergência de crise da pastorícia e do comércio através 
do Saara. antes da ocupação colonial francesa, os Kel Ta-
macheque formavam uma única tumast, isto é, uma na-
ção, segundo amenokal7 Mohamed ali ag attaher al-an-
sari (líder da resistência anticolonial que viveu exilado no 
Marrocos, onde faleceu em 1994), que enfatizava ainda 
que a tumast dos Kel Tamacheque não se confundia nem 
com os impérios do Mali, Sonrhaï, Mossi, Haussa/djer-
ma, nem com o reino Marroquino. ag attaher desenvol-
veu uma luta intensa para levar as crianças tamacheque 
à escola ainda no período colonial. Sua insistência ter-
minou por levá-lo ao exílio e morreu no Marrocos sem 
nunca ter regressado à Timbuctu do Mali independente.

no início dos anos 1990, o termo achamor (singu-
lar de ichúmar) passou a se referir igualmente a formas 
de exclusão do ensino formal vivido no meio tamache-
que, tanto no Mali como no níger. o tema da escola, do 
estudo como necessidade e como fragilidade diante da 
emergência do estado do Mali tem sido recorrente em 
suas músicas. a escolarização dos tamacheque é ainda 
muito inferior à de outros povos que compartilham o ter-
ritório do Mali e do níger. essa diferença tem origem no 
período colonial, na política francesa mantida no Mali e 

7 Amanokal significa, na língua tamacheque, chefe, líder e, por extensão, pre-
sidente.
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no Níger, assim como na desconfiança da sociedade ta-
macheque diante da escola colonial e nos governos dos 
estados independentes.

não digam que é um insulto quando dizemos que 
os mais velhos que não estudaram e que impedem 
as crianças de estudar
os mais velhos dizem a elas que os escutem: ‘nós 
podemos ver sentados o quê vocês não vêm de pé’
os jovens erram por não perceberem a situação 
em que vivem seus velhos e suas irmãs
oh nossos velhos, mas saibam que um ser huma-
no ignorante é como uma acácio seca
não digam que é um insulto quando dizemos que 
os mais velhos que não estudaram e que impedem 
as crianças de estudar.
(abdallah ag alhousseiny e Saghid ag ayad, can-
ção War djannet tiboudar)

ressalto, entretanto, que o temo ‘ignorância’ aqui 
se refere a analfabetismo devido à ausência da escola-
rização, simbolizando um lugar de conflito geracional e 
de perspectiva de futuro. a juventude entende que não 
se encontra adequadamente qualificada para os desafios 
contemporâneos e que a educação formal secular possui 
um papel relevante na mudança de condições de vida das 
gerações que virão. isto pode ser percebido na canção 
War djannet tiboudar (não dia que é insulto), referida 
anteriormente e gravada pelo grupo Tinariwen. Sobre ela 
o artista eyadou ag leche comentou: durante cinquen-
ta anos, nós pedimos escolas para nossas crianças, poços 
para nossos animais e direito de pastoreio em nosso ter-
ritório. em cinquenta anos, não conseguimos nada (apud 
GoMez, 2012).
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ajjer, ahaggar, aïr e azawad são quatro regiões 
mais reconhecidas internamente pelos Kel Tamacheque 
que hoje estão entre argélia, níger e Mali. nota-se que, 
nessas regiões, as revoltas e resistências têm sido organi-
zadas de forma veemente desde a colonização, perduran-
do no período pós-colonial. a unidade é, também, a cha-
ma que mobiliza a poética de aratan n’azawad de liya 
ag ablil do grupo terakaft (caravana):

Nós os filhos de Azawad
o que nos traz o maior prazer, é a unidade do nosso  
povo!
nós pedimos a nosso povo
Que faça reinar a concórdia
nós pedimos aos jovens
que trabalhem pela liberdade
Faz longo tempo que nossa história está escrita
sobre as montanhas, elas são as guardiãs
Por elas nossos velhos foram mortos
Seus filhos tornam-se seus protetores
Crianças estudem! Quem os impedem?
a língua, a tamacheque,
O tifinar, grande testemunho
a sua história, deem continuidade!

a canção faz apelo aos símbolos fortes da unidade 
cultural: a língua, a escrita, a história, inscritas nos ro-
chedos (escritos, pinturas e gravuras), nas rochas de Tas-
sili n’ajjer, de ahaggar, de adrar dos iforas e em outros 
sítios arqueológicos, do Marrocos à líbia. as pesquisas 
mais atuais de diversas disciplinas, como a genética, a 
antropologia e a linguística, envolvendo pesquisadores 
como Hélène Claudot-Hawad (1986, 1996, 2001), Camps 
Gabriel (1985-2002; 2007) e Salem Chaker (1994, 2000), 
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afirmam que as populações ditas berberes do norte do 
continente africano são, em sua maioria, autóctones (se-
jam atualmente falantes de árabe ou da língua tamazirt 
“a língua dos imazighen”, falada pelos Kel Tamacheque). 
Trata-se de população que ali habita desde antes do neo-
lítico, sendo que Heródoto afirmava, no Século V antes 
de nossa era, que os nômades do deserto possuíam uma 
cultura própria e uma identidade única. os nomes atri-
buídos aos lugares e à topografia do Saara e parte do Sael 
fizeram-se em tamazirt. Em diversas inscrições e artes 
rupestres, ainda é possível encontrar a presença do tifi-
nar, como testemunho e legado histórico.

a canção Chaghat (álbum: akal, país), do grupo 
atri n’assouf, gravada em Tamanrasset em 2010, foi in-
terpretada pelo líder do grupo Hassou, com participação 
de abadallah, do grupo Tinariwen, e de disco, do grupo 
Tartit. nela, os artistas chamam atenção da comunidade 
tamacheque para a importância da educação:

não deixem que nossas crianças errem sem co-
nhecimento e sem saber
Vocês têm escolas boas: laicas, islâmicas ou cristãs!
Qualquer que seja sua escolha, ela será importante!
os líderes do nosso mundo: todos começaram na 
escola
nenhum deles é analfabeto!
não deixem que nossos jovens abandonem sua 
nação [tumast]
antes que conheçam sua língua e sua cultura
não deixem que nossas crianças errem sem ins-
trução e sem saber
(rissa ag Wanaghali)

logo após a canção, Fadimata disco, do grupo Tartit,  
recita: “em nome de deus eu suplico meus irmãos e  
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irmãs: estudem para que o analfabetismo que nos dei-
xou atrás de todos, para que nos separemos da ignorân-
cia para sempre, a ignorância devemos deixar nas ruínas 
para onde nunca mais retornaremos”8.

a educação por meio da escola é defendida não 
como ruptura, mas como viabilidade e necessidade, de-
vendo ser entrelaçada aos conhecimentos e saberes ela-
borados ao longo da histórica que não deve ser negada. 
o guitarrista de Toumast, Moussa ag Keyna, que nasceu 
em um acampamento na fronteira entre Mali e níger em 
1972 e que pertenceu à rebelião, considera que a educa-
ção é formadora da identidade tamacheque, pois “toda 
mãe ensina a seus filhos o que é ser tamacheque, imbuin-
do neles o sentimento de orgulho de ter nascido deste 
povo” e ressalto que “é preciso receber uma educação 
escolar, mas ela foi posta de lado” (apud boSQueT, 
2006). A reflexão sobre a coabitação da educação cultu-
ral e familiar com a educação escolar é, certamente, um 
desafio maior, notadamente no contexto da vida nômade  
(FiGueiredo, 2001) em seus sistemas de educação na 
construção da pessoa (biológico, social, histórico e sim-
bólico) e do seu gênero.

entre os Kel Tamacheque, como entre o movimen-
to amazir em geral, observamos a escrita ser trabalha-
da como estratégia estética e política de um projeto que, 
mais do que a própria resistência cultural, objetiva a 
construção de um espaço contemporâneo para essa an-
tiga sociedade do Saara. o artista abdallah ag oumba-
dougou ressalta a centralidade simbólica e intelectual da 

8 Ver videoclipe da canção Chaghat (crianças) de atri n’assouf (álbum aKal). 
disponível em: <https://youtu.be/XdVqMWvlodo>. 
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escrita tamacheque, o tifinar, em “Ghay, imidraye Imaja-
ghen9” (ai, pobre Kel Tamacheque!)10:

ai, pobre Imajaghen que não conhecem mais a 
palavra de seu próprio tempo11

levantem-se (tanakra), oh imajaghen!
ai! pobre Imajahen.
não percam sua honra, não abandonem suas mães.
lembrem-se: foi [uma mesma] mulher tamache-
que12 que gerou todos vocês!
ai! pobre Imajaghen Kel Tamacheque
ela deixou a vocês a língua tamacheque
que todos devem falar.
Ela deixou a vocês histórias escritas em tifinar
que vocês devem aprender e escrever!
ai! pobre Kel Tamacheque
Não deixem seus filhos partir, ensinem a eles a se 
rebelar.
ai! pobre Kel Tamacheque.

os numerosos grupos atualmente existentes, como 
Tartit (criado em 1992), Terakaft (criado em 1993), entre 
outros, surgiram posteriormente. no contexto da música 
ichúmar, o tifinar ganhou destaque gradativamente na 
produção visual dos álbuns que passaram a oferecer, por 
vezes, as letras das canções em tamacheque e em carac-
teres tifinar.

a canção atual parece assumir o lugar do teste-
munho oral (no texto) como forma de criar significados 
partilhados, gerando seus próprios espaços de expressão 

9 Forma de apelação frequente do Kel Tamacheque no níger.
10 ag oumbadougou, abdallah: Ghay Imidraye Imajaghene. disponível em: 
<https://youtu.be/oS24szGbJaM>. 
11 Que desconhecem os discursos e as formas dos discursos contemporâneos.
12 referência a Tin Hinan, que, segundo o mito tamacheque, é sua ancestral 
fundadora.
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pública, inscrevendo, pela arte e pela escrita musical, a 
memória e a identidade coletivas. as canções são expres-
são de uma produção oral que se transmite oralmente e 
pelo registro sonoro, mas que ganha complexidade ao lon-
go do tempo, na medida em que a arte visual dos álbuns 
transforma-se e incorpora a escrita, seja para a comunica-
ção com públicos de diferentes origens e países, seja para 
reafirmar o tifinar como um signo da identidade profunda 
tamacheque, que se incorpora ao evento musical.

o chamado para o valor da língua parece exercer 
um efeito de resistência para que se possa romper suas 
experiências silenciadas e reconciliar com a autoimagem 
de derrota e humilhação permanentes. acredito que a 
expressão pública dessa dor favorece o trabalho coletivo 
de elaboração. o esforço de homens e mulheres do movi-
mento ichúmar pode ser compreendido, também, como 
capaz de criar uma abertura no campo da luta política e, 
sobretudo, do conflito de interpretações da histórica dos 
Kel Tamacheque durante os séculos XiX e XX.

a música dos ichúmar, segundo issa dicko (Va-
lenTino, s/d.), transformou-se em elemento essen-
cial para a promoção da imagem dos Kel Tamacheque, 
dotando-a de voz para além das suas fronteiras. Como 
movimento, faz circular a poética e a reflexão sobre as 
questões e problemas desse povo minoritário, ainda des-
conhecido fora do território saariano e que tem recebido 
interpretações exógenas e desqualificadoras por parte de 
intelectuais e historiadores que escreveram muitas vezes 
sem basear-se em pesquisas consistentes. Cada canção é 
tomada como testemunho, como uma chave para com-
preender as mudanças e os debates fundamentais, sendo 
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igualmente uma maneira de buscar a superação do silen-
ciamento, fundamental para superar memórias traumá-
ticas e lembranças dolorosas conforme alistair Thomson 
(1997, p. 57-58).

o movimento ichúmar rompeu com hierarquias 
sociais em diferentes dimensões da cultura tamacheque, 
tanto no comportamento social como na dinâmica musi-
cal. assim, a guitarra (instrumento e produção poética) 
tornava-se um instrumento acessível a homens e mulhe-
res de diferentes estatutos sociais. a guitarra mediou, 
portanto, mudanças nas formas de comunicação entre 
jovens de idades e gêneros diferentes nos espaços públi-
cos. os homens passaram a aprender e tocar em público 
o anzad (instrumento monocórdio) ou tendê (percussão) 
que eram prerrogativas das mulheres. Khamidoune ex-
plica à anouck Genthon (2012, p. 130) que: “eu aprendo 
anzad para transmitir às minhas filhas e para que elas 
possam tocar. Mas não é para tocar em festivais, pois sou 
um homem e eu não posso tocar em público”.

Há desafios diferentes nessa mestiçagem entre gui-
tarra e anzad com que a música ichúmar teve que se con-
frontar. Para arudeyni ismaguil (apud GenTHon, 2012, 
p. 131) – músico tamacheque do níger – ocorria, também, 
a emergência de novas formas de interação entre homens 
e mulheres. Ele afirmou que era preciso construir uma 
ampla aceitação social da performance dos instrumen-
tos e da nova poética cantada, mantendo a inspiração e a 
referência das formas culturais anteriores. o impacto da 
migração e da experiência comum no exílio viu diminuir 
a identificação das federações políticas tamacheque (tais 
como: Kel adrar no Mali, Kel Gress no níger, etc.) para 
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dar lugar a um maior e crescente sentimento de unidade, 
o que pode ser observado em diversas canções de intiya-
den ag ablil, artista que formou, com ibrahim abraybo-
ne e alhassan ag Touhami, o grupo Tinariwen.

a distância reduziu aos poucos as hierarquias so-
ciais entre as pessoas de diferentes origens, classes so-
ciais e regiões. no processo da migração, confrontaram-
-se criativamente com outras referências culturais, tanto 
do norte do continente africano como da europa e améri-
ca do norte. eles desenvolvem novas formas de solidarie-
dade independente dos laços de linhagem e criam redes 
de comunicação entre grupos da diáspora. esses fatores 
gradualmente produzem uma identidade que reivindica 
especificidades.

ousmane ag Mossa, membro fundador e líder do 
grupo musical Tamikrest manifestou, igualmente, sua 
inquietação com tema, pois desde o período colonial, as 
crianças dos Kel Tamacheque foram excluídas do pro-
cesso de educação que formou as elites africanas atuais.  
a canção diz:

oh nosso senhor que é poder e potência
ajude os Tamacheque
desde que surgiram, vivem entre as dunas sem 
nenhuma força
observam o mundo que avança sobre eles
acompanhado pela falta de escola.
(Tamikrest, 2010, álbum adagh, canção Outama-
chack)

a compreensão dos jovens da geração ichúmar é 
que terminou desfavorecida política e economicamente 
após as independências e a formação dos novos países. 
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isto deveu-se em grande parte ao fato de não terem tido 
escolas, como ocorreu com outras sociedades, como fula 
e bambara. a estratégia da dominação francesa diferen-
ciou sociedades e segmentos sociais a fim de criar alian-
ças bem definidas com uma parte da população para a 
administração da ordem colonial. Mas houve, também, 
a resistência dos Tamacheque de se submeter, e inú-
meras famílias não viam com simpatia o envio para a 
escola que tirava as crianças da educação familiar e co-
munitária. Tamikrest criticou as políticas do estado do 
Mali que não garantiram às crianças o direito da edu-
cação e geraram desigualdades imensas na população, 
que acabou por se apoiar nos recursos enviados por seus 
migrantes, exilados ou recorreu à ajuda de onGs e a vi-
sitantes estrangeiros. em uma de suas canções, agrade-
ceram a ajuda de franceses que apoiaram a construção 
de uma escola em sua cidade.

Pobre crianças do adrar!
desde que nasceram, estão sofrendo
vivem na seca,
Foram pessoas de cidades distantes,
que vieram de lion, de ulis para apoiar
sua luta contra a ignorância.
(Tamikrest, 2010, álbum adagh, canção Aratane 
N’Adagh)

a escola está associada à ideia de desenvolvimento 
e de capacidade de autodeterminação, além do descaso 
e abandono dos governos dos novos países, que margi-
nalizaram a sociedade tamacheque, gerando conflitos e 
rebeliões repetidas vezes. a primeira revolta tamacheque 
se explodiu, em 1963, logo depois da independência do 
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Mali, ocorrida em 1960. em uma canção, Tinariwen real-
ça a marginalização e a falta de escolas nas regiões tama-
cheque. diz o intérprete e compositor Mohamed ag itlal:

o que está acontecendo é doloroso
para alma de alguém que não vê seus amores há 
dezenas de anos
que vivem na opressão
sob o sol e, pior ainda, sem água
Meus irmãos Kel Tamacheque
Há uma realidade esquecida da sociedade tama-
cheque
enterrada há muito tempo entre as dunas
Como se fossem orações, o analfabetismo e a ig-
norância recaíram sobre ela.
(Mohamed ag itlal, álbum aman iman, canção 
Awa-didjen, 2006)

o autor, abraybone, critica fortemente os líderes 
da sua região que tiveram a chance de estudar, mas não 
se engajaram na melhoria das condições de vida. ele diz:

Vocês pretendem ser intelectuais, mas não vimos 
nenhuma realização em suas terras
Há uma história que oculta, mas que o mundo conhece
Jamais irão se recuperar se não estudarem,
Trabalhem com determinação para conquistar 
seus direitos
as lágrimas de nossos velhos queimam um cora-
ção vivo,
neles não há mais nada com vida
estão carregando nas costas as crianças, mas não 
têm nada mais para lhes oferecer
apenas esperança,
Tiram água nos poços profundos de água rala
Temos ainda muito para lhes dizer, mas por ora 
já basta,
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pois faz sofre um coração vivo.
(Tinariwen, álbum emmaar, canção Islegh Tagh-
ram Tifhamam, 2014)

Finalizo esta reflexão com esta última canção que 
reforça diferentes questões mencionadas anteriormente. 
nela, ag alhabi abraybone, problematizou a vida saaria-
na, fez crítica às elites tamacheque que vivem na capital, 
bamako, negligenciando sua comunidade de origem. de-
veriam, no entanto, comprometer-se com o desenvolvi-
mento dos territórios e da sociedade em muitas frentes 
de sua luta por direitos: acesso à agua, à saúde e à edu-
cação, entre outras. uma dimensão importante presente 
nessa canção é a problemática da escassez e precariedade 
dos poços de água. até os anos 2000, seu acesso implica-
va, quase sempre, em percorrer muitos quilômetros para, 
após enfrentar em uma grande fila de pessoas, verem-se 
obrigadas a recorrer a burros ou camelos para consegui-
rem puxar água de poços que podiam ter 200 metros ou 
mais de profundidade. abraybone valorizou a informa-
ção e o conhecimento mais amplo do contexto mundial 
para que a sociedade possa reescrever sua história ela 
própria. Sem escolarização formal, é quase impossível  
emancipar-se, pois o conhecimento é a arma mais eficaz 
do mundo contemporâneo.

Descolonização e garantia da diversidade 
cultural: desafio que se renova

Para concluir, em uma “abordagem de baixo para 
cima” (BAYART, MBEMBE, TOULABOR, 1992), a mú-
sica dos ichúmar permanece sendo a voz tamacheque, e 
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seus músicos, seus narradores (benJaMin, 1987) con-
temporâneos, eles deixam “sua marca” na narrativa da 
história tamacheque desde a segunda metade do século 
XX. de forma inteira, eles trabalham na elaboração de 
temáticas significativas e eventos fundamentais para a 
memória social. É preciso dizer que a música ichúmar é 
uma expressão e resposta de uma cultura diante de uma 
política de estado que a “nega” e marginaliza. Mas ela 
é, igualmente, demonstração de desejo de mudança da 
juventude a partir da experiência de coabitação com ou-
tras culturas e estilos musicais e da vontade política de 
transformar relações hegemônicas de poder opressoras e 
arraigadas. ela é, talvez, um espaço de diferenciação que 
permite mudança, trocas e criação. a tradição evidencia 
sua dinâmica e que participa dos processos culturais na 
história, como ressalta Benjamim, que reconfigura a ex-
periência pela perspectiva da tradição, a experiência in-
tegral (ou total) como espaço do surgimento ou reapa-
recimento do verdadeiro alcançado pela reflexão e pela 
narração que repousa sobre a tradução, tanto na vida pri-
vada como na vida coletiva, e se apoia na tradição ritual, 
litúrgica e na magia (benJaMin, 1987).

na descolonização africana, encontra-se um movi-
mento intenso que, na análise de achille Mbembe (2010), 
provocou novos exercícios de remontagens, de reorga-
nização das diferenças e de circulação de pessoas e cul-
turas. diz ele que, dos dramas sofridos pelo continente, 
novas sociedades estão nascendo, sociedades com tramas 
complexas e móveis. assim, creio que o movimento ichú-
mar circunscreveu novas sínteses e criou alternativas da 
inscrição ou de reinscrição da história tamacheque: pode 



De agadez à kidal, de tamanrasset à ingall

ouvir seu tempo, encontrar uma arma capaz de manter o 
movimento vivo da palavra nômade. Constrói uma passa-
gem entre a produção de assinatura coletiva e a produção 
de sujeitos históricos com trajetórias e assinaturas sin-
gulares, individuais: cria novas referências e heróis. ao 
cantar seus poemas, realizam um movimento dançante 
de vozes e corpos que põem em circulação a palavra da 
margem na tessitura “da trama central” do contempo-
râneo. a Techúmara interliga-se a outros movimentos, 
cantados e articulados na africanidade e na recusa da 
dominação, como o fez Fela Kuti, na nigéria, ou Matoub 
lunès, na Cabília. nos processos dos séculos XiX e XX, 
os Kel Tamacheque passaram a compor a lista de povos 
autóctones, reconhecidos pela uneSCo, espoliados de 
seus direitos, tal como Curdos, Palestinos, Tibetanos, 
bascos, ameríndios (GironS, 2008, p. 13). a arte, neste 
contexto de margem e de opressão, é uma arma coletiva e 
individual imprescindível.

Música e dança (erakad, dalol ou awlinkan) conti-
nuam a aproximar jovens tamacheque de regiões diferen-
tes entre numerosos refugiados dos últimos anos. nesta 
espacialidade móvel dos campos de refugiados, já não é a 
mobilidade nômade que dá ritmo ao cotidiano tamache-
que. nela a sobrevivência torna-se o maior imperativo, 
mas a esperança necessária permanece na luta política 
histórica e tem expressão na luta cultural.

a voz, a poesia e a musicalidade tamacheque, de 
nossos dias, fazem parte da produção artística africana 
com fortes raízes nos conflitos que o continente conhe-
ceu na formação dos estados-nação, sendo, acredito, de 
interesse para o debate acadêmico e cultural no brasil. 
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espero que possa interessar a outros pesquisadores e 
motivar um número maior de pesquisas sobre a socieda-
de tamacheque e de regiões outras que aquelas dos países 
africanos de língua oficial portuguesa.

no que tange à importância da áfrica na construção 
da identidade nacional e na história do brasil, em conso-
nância com legislação brasileira, notadamente a lei de di-
retrizes e bases da educação e suas alterações provocadas 
pelas leis nº 10.639/2003 e nº 11645/2008, inscrevendo-
-se nos processos de fortalecimento de campo de estudo 
sobre história africana e de culturas africanas e afro-bra-
sileira. existem paralelos e uma aproximação interessante 
na oralidade e estética de resistência tamacheque à litera-
tura de cordel que corresponde, também, a uma admirável 
expressão da resistência das culturas nordestinas à coloni-
zação interna e mesmo à dominação da indústria cultural 
brasileira. acredito que haja, ainda, a possibilidade de que 
a/o leitor(a) de diversas idades possa desejar conhecer a 
região e culturas do Saara e, até mesmo, participar dos fes-
tivais. intercâmbios desse tipo podem favorecer não ape-
nas a aproximação entre as culturas, como também, po-
dem significar uma contribuição para o desenvolvimento 
econômico e cultural do mundo tamacheque a partir das 
dinâmicas do turismo cultural equitável.
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