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“Histórias  importam.  Muitas  histórias
importam.  História  têm  sido  usadas  para
expropriar  e  tornar  maligno.  Mas  história
também podem ser usadas para emponderar
e  humanizar.  Histórias  podem  destruir  a
dignidade  de  um  povo,  mas  histórias
também podem reconstruir esta dignidade”

(Chimamanda Ngozi Adichie)
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RESUMO

O presente trabalho pretende, a partir do romance literário Niketche: Uma História de Poligamia, de

autoria  de Paulina Chiziane fazer  uma discussão acerca das  relações entre  as práticas  culturais

retratadas  no  livro  e  a  construção  do  papel  da  mulher  nas  diferentes  regiões  do  país  –  mais

especificamente dentro da dualidade Norte X Sul retratada na obra. A escolha do viés de análise a

partir dessas práticas se dá pelo fato destas refletirem um amplo contexto cultural e, a partir de suas

continuidades e rupturas, tornar-se possível compreender o complexo cotidiano das mulheres de

Moçambique no contexto do pós-colonial. A partir disso, o objetivo é investigar de que forma essas

práticas  (os  ritos  de  iniciação  no  Norte;  o  lobolo e  a  poligamia  no  Sul)  estão  vinculadas  à

construção  de  diferentes  ideais  de  mulher e  de  que  forma  o  conceito  de  tradicional pode  ser

instrumentalizado de forma multidimensional, a partir da perspectiva da colonialidade do gênero.

Dessa forma, busco compreender de que forma os discursos em relação às mulheres moçambicanas

foram  construído,  levando  em  consideração  as  especificidades  das  estruturas  regionais,  para

entender  quais  aspectos  levaram aos  diferentes  papéis  destinados  a  essas  mulheres,  para  então

analisar de que forma essas construções estão representadas a partir de uma dimensão cotidiana no

romance de Paulina Chiziane.

Palavras-chave: Moçambique; Gênero; Colonialidade
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Introdução

Não posso  afirmar,  com certeza,  em que momento  me dei  conta  que  a  História  (como

“ciência”,  com  “H”  maiúsculo)  se  tratava  de  uma  narrativa  unilateral  sobre  o  passado.  Nas

primeiras disciplinas sobre teoria, a discussão sobre os usos que o passado poderia ter sempre esteve

presente, sendo a História também um instrumento de legitimação de relações de poder. Um mesmo

acontecimento pode ter sua história resgatada de diversas maneiras, de acordo com o contexto e os

interesses daqueles que a escrevem. A partir de então, conceitos como a subjetividade da narrativa

histórica  passaram  a  ser  recorrentes  na  minha  forma  de  compreender  o  passado,  sendo  a

metodologia  no  trabalho  com  as  fontes  crucial  para  que  o  subjetivo  não  passasse  do  ponto,

transformando  o  conhecimento  histórico  em ficção.  A ausência  de  sujeitos  históricos  como as

mulheres, crianças, operários estava sempre em questionamento, porém presente nas discussões da

graduação.  A mim,  parecia  que  uma perspectiva  cultural  da  História  possibilitaria  perspectivas

plurais,  deixando  de  lado  as  interpretações  exclusivamente  estruturais  da  história  política  ou

econômica. Em algum ponto do processo de formação, contudo, percebi que essas novas formas de

interpretar histórias tratavam-se de visões diversas de uma mesma realidade, aquela proposta pelo

Ocidente. E durante um bom tempo, estava convencida que a História do Ocidente era a minha

história, o contexto que dava o pano de fundo do meu cotidiano e minha realidade.

História da África estava relegada a uma disciplina semestral, frente a estrutura curricular

que englobava História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea durante os quatro anos do

curso. Mas, ainda que limitada, a temática de África me fez perceber realidades que iam muito além

daquela proposta até então. Mas como seria possível entender a história africana a partir de métodos

que se baseavam em fontes escritas e, por isso, concluíam que, antes da chegada do europeus, a

África não tinha História? Ou então, frente a insistência em limitar a diversidade e historicidade de

todo um continente à escravidão e aos processos de colonização? Se a forma de escrever a História

são múltiplas, por que o ensino (de forma geral) não engloba a perspectiva africana dos processos

históricos que marcaram a humanidade em uma escala global?

O apagamento sistemático da História dos povos africanos e ameríndios é parte do processo

de dominação e colonização europeia que se inciou com a invasão da América, e presente até hoje

nas estruturas de produção do saber. Somos ensinados desde a infância que nossa história se inicia

com a chegada das primeiras caravelas; que os indígenas que aqui estavam representam um passado

superado  pela  chegada  da  civilização;  e,  por  fim,  que  a  história  da  população  negra  trazida
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compulsoriamente como mão de obra está limitada à escravidão. E assim, o método histórico que

admite  a  subjetividade,  mas  também  visando  a  objetividade,  perpetua  histórias  contadas,

interpretadas e distorcidas a partir da visão do colonizador. E isso resulta em uma História que diz

respeito a uma parcela muito específica da população, apesar dos esforços em colocá-la como a

única possível.

E essas considerações também englobam o protagonismo histórico das mulheres. A segunda

onda do feminismo lutou para a inclusão das mulheres na produção do saber e no mercado de

trabalho,  no intuito  de  acabar  com a limitação feminina  à  esfera privada  do lar,  matrimônio  e

cuidado dos filhos. O apagamento histórico da mulher também integra a legitimação do patriarcado

que promoveu a colonização a nível intercontinental.  Desde a década de 1970, a academia tem

produzido trabalhos que estão voltados para o resgate da mulher como sujeito presente  e atuante

nos  processo  históricos  ao  longo  do  tempo.  Mas  a  quem  essa  categoria  “mulheres”  está

representando?  Com base na minha experiência ao longo da graduação, poderia traçar um perfil

geral: brancas, urbanas, instruídas e de preferência de origem europeia. Durante meu processo de

formação, tive a oportunidade de conhecer contribuições femininas na Antiguidade, no Iluminismo,

na Modernidade, durante a Revolução Industrial, assim como nas duas Guerras “Mundiais”. Nomes

como Túlia D'Aragona, Mary Wollstonecraft e Michelle Perrot, por exemplo, foram constantemente

citados em referência à contribuição feminina ao longo da história.  Em contrapartida,  nenhuma

menção à trajetória de Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Laudelina de Campos Mello,

dentre tantas outras que resistiram e fizeram história aqui mesmo, em território brasileiro.

Assim, percebi que a história expropriada pela colonização nunca tinha deixado de existir;

ela apenas estava presente em outros lugares, de outras formas e com outras significações. Que a

história africana permanece viva, seja na África ou nos territórios que receberam sua populações,

mas  que  não se  limita  a  fonte  escritas.  A resistência  está  na  religiosidade,  na  alimentação,  na

ancestralidade e nas sociabilidades e materializa-se dia após dia, sendo necessário outras formas de

perceber a realidade para notá-la. O método histórico, assim, permite uma reflexão necessária sobre

a forma como se resgata trajetórias, mas sozinho, apenas perpetua uma visão estática acerca das

formas  nas  quais  a  história  se  manifesta.  Desta  forma,  concretizo  neste  trabalho uma tentativa

inicial de um resgate de trajetória de mulheres que estão fazendo suas histórias no cotidiano, mas

inviabilizadas pelo discurso hegemônico. Motivada por essas reflexões, procuro contribuir para que

os  discursos  históricos  referentes  às  mulheres  englobem  sua  (re)existência  nos  mais  diversos

contextos, entendo que a história das mulheres africanas e ameríndias também compõe a minha

própria história, compondo assim uma História contínua de ligação entre a África e a América.

Este trabalho procura construir uma análise da obra Niketche: Uma História de Poligamia,
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da escritora moçambicana Paulina Chiziane, publicada em 2001, com base nos processos históricos

de  construção  do  gênero  nas  regiões  norte  e  sul  de  Moçambique,  partindo  das  construções

discursivas  coloniais  e   frelimistas1 de  gênero  para  compreender  as  realidades  da  mulher

contemporânea  retratada  no livro.  Procuro  explorar  de  que  forma Chiziane  narra  as  diferenças

vividas por mulheres nortenhas e sulistas, focando, principalmente, na forma como certas práticas

culturais nativas retratadas no romance – os ritos de iniciação femininos, no norte; a poligamia e o

lobolo, no sul – refletem contradições históricas, caracterizando uma ferramenta de domínio, mas

também de insubordinação das mulheres. Procurei, desta forma, trazer uma análise que proporcione

o resgate de protagonismos históricos femininos no cotidiano, na tentativa de trazer a resistência,

mesmo que íntima, de mulheres moçambicanas para a produção de conhecimento histórico de seu

país.  Sendo  assim,  é  possível  considerar  Niketche uma  fonte  histórica  na  qual  encontram-se

presentes  diversos  aspectos  referentes  à  vida  dessas  mulheres  que  muitas  vezes  não  são

considerados em análises exclusivamente estruturais sobre os processos históricos em Moçambique.

A primeira parte do trabalho tem como objetivo delinear um panorama teórico-conceitual,

no qual abordo as perspectivas utilizadas por mim ao tratarmos das duas linhas principais de análise

na  monografia:  gênero  e  tradição.  Trazer  este  debate é  indispensável,  uma vez  que ambos são

conceitos  que,  historicamente,  tiveram  diversas  construções   ao  longo  do  tempo,  estando  seu

significado intimamente ligados com diferentes relações de poder.  Tanto gênero como tradição são

categorias  discursivas  que  buscam  uma  compreensão  da  realidade  material,  mas  que  não

necessariamente  dialogam  com  a  complexidade  dessa  realidade,  muitas  vezes  servindo  de

ferramentas discursivas de controle.  Sendo assim, no intuito de compreender as práticas locais que

perduraram em território moçambicano, interpretarei suas persistência como uma forma resistente

de  realidades   que  co-existem ao  pensamento  moderno/colonial; somando  isso  ao  conceito  de

colonialidade  do  gênero, procuro  perceber  em  que  partes  a  narrativa  demostra  essa  intensa

interação  entre  a  cultura  dominadora  ocidental  e  as  práticas  e  cosmologia  locais  referentes  ao

feminino nas relações descritas na obra.  Essa reflexão se torna crucial ao nos voltarmos para as

realidades  de  mulheres  em  diferentes  regiões  da  África.  Partindo  das  contribuições  de  Ifi

Amadiume,  Oyeronke  Oyewumi,  Maria  Lugones  e  Chandra  T.  Mohanty,  proponho  uma

interpretação de gênero que parta das realidades de mulheres colonizadas. Diversos pontos estão

relacionados  nos  trabalhos  das  autoras  utilizadas  para  essa  discussão:  a  crítica  aos  conceitos

universalistas ocidentais de gênero, problematização da utilização destes conceitos em realidades

1 A Frente  de  Libertação  de  Moçambique  (FRELIMO)  foi  a  organização  que  liderou  e  venceu  a  luta  armada
anticolonial, tomando o poder em 1975. Sua política marxista propôs uma reestruturação da sociedade moçambicana,
incluindo a participação feminina, assim como a relação da mulher com a sociedade, tendo como uma das bases de sua
política a centralidade e defesa da família nuclear.
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coloniais, assim como a necessidade de se pensar gênero como uma construção social, mas também

histórica, evidenciando as diferenças contextuais de cada grupo.

Para entender, então, de que forma essa descolonização epistemológica do gênero reflete a

realidade de Moçambique, busco, por um lado, atentar para as continuidades epistemológicas do

conhecimento  e  das  relações  sociais  herdadas  da  hegemonia  colonial  e,  por  outro,  trazer  as

perspectivas  de  diversidade,  complementariedade,  questionando  conceitos,  métodos,  narrativas,

epistemologias pressupostos pela colonização do pensamento. Segundo Cunha e Silva2, criar um

pensamento crítico demanda uma lógica de pensamento plural, inspirada pelas demandas forjadas a

partir de sua própria realidade – caso isso não ocorra, apontam as autoras, tal pensamento detém um

caráter  potencialmente  genocida.  Sendo  assim,  o  feminismo  decolonial  permite  uma  forma

subversiva de pensamento, colocando em questão os aspectos coloniais e patriarcais trazidos pela

exacerbação presente até os dias de hoje em Moçambique.

Em primeiro  lugar,  gostaria  de  trazer  algumas  consideração  sobre  a  atual  condição  da

mulher em Moçambique, que não serão abordadas no corpo deste trabalho, mas que compõem o

pano de fundo da realidade contemporânea que dá o tom de  Niketche.  Atualmente, as mulheres

moçambicanas  se  encontram  em  um  país  que  vive  em  uma  contradição  econômica  para  os

parâmetros  do  imaginário  nacional  –  apesar  do  grande  crescimento  econômico,  apontado  pelo

Banco  Mundial,  o  país  detém  a  posição  de  terceiro  país  mais  pobre  do  mundo,  levando  a

consequências problemáticas. Há, desta forma, uma desarticulação entre o crescimento econômico e

uma melhora na qualidade de vida da população em geral em todo território moçambicano. “Apesar

das vastas fontes de recursos naturais, tais como carvão, madeira e pedras preciosas, gás, petróleo,

agricultura e  pesca,  Moçambique,  como nação,  tem sofrido com a profunda vulnerabilidade da

maioria  de sua população”.3 Há uma relação crítica entre  economia,  justiça social,  igualdade e

garantia dos direitos humanos no país – pilares que (supostamente) deveriam estar presentes na

realidade de democracia neoliberalista em voga no país. 

Tais  problemas  afetam,  num contexto  amplo,  as  mulheres  moçambicanas  em diferentes

escalas:  global,  nacional  e  regionalmente.  Desde  o  período  colonial,  mulheres  e  homens

moçambicanos são objetificados como mais um recurso natural, causando uma situação de mão de

obra barata e abuso extremo nas condições  de trabalho. Isso leva grande parte  da população à

informalidade, vulnerabilidade e pobreza, fazendo com que também as mulheres criem alternativas

para garantir, de alguma forma, uma vida digna perante essa realidade economicamente hostil. A

nível de ilustração, partindo de estatísticas que dizem respeito ao contexto educacional do país,

2 CUNHA, Teresa; SILVA, Terezinha da "Women in skirts: Decolonising feminisms in Mozambique", WiCDS 
Decolonising Feminism. Johanesburg: Wits University. 2016.

3 Ibdem, p. 3.
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Cunha e Silva apontam que, de maneira geral, meninas representam a maior parte dos estudantes da

rede educacional de Moçambique, mas que esses números caem expressivamente na transição do

ensino primário para o secundário. Isso significa que a taxa de desistência escolar entre meninas

moçambicanas é alta: antes de atingirem os 18 anos, deixam os estudos para adentrar em trabalhos e

atividades informais. Sem o estudo ou informação da educação formal, fortalecem, desta forma, sua

própria vulnerabilidade frente aos casamentos forçados, pobreza e outras formas de submetê-las a

relações assimétricas de poder.

Partindo da perspectiva dos discursos estatais acerca da modernização contemporânea de

Moçambique,  tais questões não são levadas em consideração partindo de uma visão conectada e

contextual e são, até mesmo, evitadas. As 'questões das mulheres', como tratadas pelo Estado, são

interpretadas cada vez mais a partir de políticas públicas estáticas e com baixo investimento. Ao

mesmo tempo, as autoras apontam que, neste sentido, é possível perceber o crescimento de uma

masculinidade exacerbada e agressiva como parte de uma autentica identidade africana – resultado

da assimilação do patriarcado colonial -, o que tem influenciado cada vez mais nas esferas públicas

e privadas das relações de gênero no país. Este, como já foi colocado repetidamente, não é um

processo recente, e detém suas raízes desde o período colonial, permanecendo mesmo nos discursos

de igualdade entre os sexos defendidos durante a guerra de libertação e, mais tarde, no período pós-

independência:

“Os ideais inscritos na luta de libertação, quando a independência da terra
natal estava ligada à completa dignidade e igualdade entre todos os homens e
mulheres  do  país,  foram desconsideradas  pela  mesma  elite  que  detém o
poder  desde  então.  Os  fantasmas  do  colonialismo,  neoliberalismo  e
patriarcado retornaram com energia e convicção renovadas.”4

As  bases  patriarcais  e  coloniais  fortalecidas  pela  economia  e  política  neoliberais  vigentes

atualmente no país implicam em uma série questões para as mulheres, tais como falta de atenção à

saúde, nutrição, educação formal de qualidade, segurança no trabalho, além de seus corpos serem

considerados territórios de controle pelos homens – isso ocorre nas diferentes sociedades ao redor

do país. Interferências morais e de vestimenta, assédios, estupros, dentre outros tipos de abuso, são

ocorrências ainda existentes em todas as regiões.

O conceito de “tradição” também parte dos mesmo princípios dicotômicos, frente a ideia de

modernidade. Partindo, então, do pensamento abissal proposto por Boaventura Santos5, proponho

compreender termos como “tradição”, “folclore”, “bruxaria”, além das variações decorrentes, como

uma  hierarquização  cultural  que  intenta  deslegitimar  os  saberes  que  vão  de  encontro  com  o

4 Ibdem, p. 5
5 SANTOS, Boaventura.  “Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes”.  In
SANTOS, Boaventura S.; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010b
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pensamento moderno ocidental. Dessa forma, relega-se a essas práticas uma noção residual, não

pertencente  ao  tempo  presente,  mas  sim  resquícios  de  tempos  já  superados  pela  racionalidade

moderna, sendo suas práticas excluídas da realidade vivida, cotidiana, e mantendo-os do “outro lado

da  linha”  -  no  pensamento  abissal,  é  impossível  a  co-existência  de  dois  ou  mais  mundos.  O

pensamento moderno ocidental tenta criar um abismo entre sua realidade, real, e outras realidades,

existentes  apenas  no  imaginário.  Sendo  assim,  passam a  ser  vistas  em contraposição  ao  ideal

moderno/colonial  de progresso, dicotomizando as contradições decorrentes deste embate entre a

modernidade imposta pelo colonizador e as organizações sociais dos povos nativos.  Apesar disso,

ainda  existem  formas  de  ver  o  mundo  diversas  àquela  imposta  pela  civilização  ocidental/

eurocêntrica/patriarcal, que resistem no dia a dia, materializando-se nas sociabilidades daqueles que

ainda encontram-se em um lugar de transição entre os dois lados da linha. O que quero colocar é

que este pensamento de pretensões hegemônicas, apesar de sua dimensão exclusiva, abissal, não

consegue se impôr de forma passiva, causando uma reação contrária, na qual outras forma de viver

e  fazer  adaptam-se,  permeando  de  forma  indissociável  a  vivência  cotidiana  dos  processos

colonizadores.  Sendo  assim,  no  intuito  de  compreender  as  práticas  locais  que  perduraram  em

território moçambicano, interpretarei  suas persistência como uma forma resistente de realidades

que co-existem ao pensamento moderno/colonial; somando isso  ao conceito de  colonialidade do

gênero, procuro perceber em que partes a narrativa demostra essa intensa interação entre a cultura

dominadora ocidental e as práticas e cosmologia locais referentes ao feminino nas relações descritas

na obra.

Na  segunda  parte,  faço  uma  contextualização  geral  da  trajetória  da  mulheres  no  país,

partindo dos seguintes questionamentos: quais seriam os fatores históricos que levaram a essa “má

condição” feminina em Moçambique hoje, apresentada a pouco? E quais fatores influenciam as

diferenças  regionais  da  mulher,  abordadas  no  romance  de  Chiziane?E  de  que  forma  essas

contradições  estão  refletidas  na  permanência  de  práticas  locais  que  ainda  se  mantêm  nas

sociabilidades  cotidianas  da  população nas  diferentes  regiões?  O romance de Paulina  Chiziane

proporciona um mergulho numa escala íntima da diversas relações vividas pelas moçambicanas

mas,  para  compreender  de  forma  mais  aprofundada  tal  realidade,  é  necessário  analisar

historicamente os processos que ocorreram no país a partir de gênero, evidenciando as construções

sócio-culturais de tais mulheres ao longo do processo de formação de Moçambique. 

As  políticas  estatais  em  relação  as  práticas  “tradicionais”  sempre  estiveram  ligadas  a

necessidades de controle das diferentes populações. No caso específico das mulheres, Osmundo

Pinho aponta as diversas continuidades nas formas de regulação do gênero entre o período colonial

e frelimista, evidenciando como o controle das mulheres, a partir de padrões pré estabelecidos, era
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uma ferramenta de legitimação de diferentes governos e formas de dominação6. De forma geral,

apesar da suposta ruptura entre o passado colonial e a utopia socialista frelimista, o olhar estatal

sobre a mulher via as práticas locais como a poligamia, o lobolo e os ritos de iniciação como uma

ameaça à construção da nova nação moçambicana. Tais práticas eram vistas como obscurantista,

resquício de um passado “feudal” do país. O distanciamento territorial entre os centros urbanos e as

regiões rurais também continuou sendo um aspecto central, fazendo com que as políticas frelimistas

de abaixo às práticas locais tivessem êxito de forma extremamente limitada. Mesmo com a força do

novo discuso modernizador, as práticas continuaram a ser exercidas pela população, mesmo que de

forma adaptada, ou até mesmo escondida, principalmente longe dos centros urbanos.

Partindo dessas considerações contextuais gerais, proponho analisar, então, as  diferentes

estruturas sociais das regiões norte e sul de Moçambique, procurando nesse ponto considerar as

especificidades em relação às mulheres presentes em Niketche. Na parte introdutória, ofereço uma

análise  geral  das  causas  e  consequências  do  desenvolvimento  desigual  da  região  norte,

predominantemente rural,  e  da região sul,  desde o período colonial  concentrando as  atividades

urbanas  do país,  e de que forma isso leva a uma assimilação diferenciada da colonialidade do

gênero frente  as formas de organização sociais  locais,  procurando compreender  as divergências

visíveis ainda contemporaneamente. Sendo assim, busco uma proposta interdisciplinar de análise:

partindo da contextualização histórica numa escala nacional, feita inicialmente, busco fazer uma

análise  que  interaja  com perspectivas  geográficas  e  antropológicas  para  compreender  a  relação

regional das populações com o meio, além da forma como isso reflete em práticas socioculturais

decorrentes, partindo do viés de engendramento.

Apresento as populações matrilineares do norte, focando na prática dos ritos de iniciação

femininos para entender de que forma as mulheres são socializadas entre os macúa7, e de que forma

essa interação com a colonialidade do gênero refletiu nas estruturas sócioculturais  presentes na

região. Apresento, então, as populações patrilineares do sul, focando nas práticas da poligamia e do

lobolo também como reflexo de sua organização social.  Refletindo uma sociedade com valores

patriarcais, porém com bases diversas àquelas impostas pela moral colonizadora, que utilizava a

catequização – isto é,  a religião com ferramenta de dominação – como forma de imposição de

6 PINHO,  Osmundo.  “O  'Destino  das  Mulheres  e  de  sua  Carne':  regulação  de  gênero  e  o  Estado  em
Moçambique”. Revista Cadernos Pagu,  Campinas, nº45, 2015.

7 Apesar de compreender que as regiões norte e sul são composta por um complexo mosaico étnico, não foi minha
intenção neste trabalho fazer  uma análise aprofundada neste quesito.  Me utilizo,  assim, de uma generalização
presente também na narrativa de Paulina Chiziane acerca das regiões, focando mais nas diferenças entre os sistemas
de  linhagem  para  investigar  os  desdobramentos  culturais  específicos  a  cada  uma.  No  caso  da  região  norte,
utilizaremos os ritos específico às sociedades macúa, a nível de ilustração, mas reforçando que a própria região
detém uma complexidade cultural própria, com influências islâmicas que também resultam em interações culturais
diversas e, consequentemente, numa pluralidade de análises possíveis. O mesmo se dá na região sul.
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valores eurocêntricos de família e propriedade,  sendo a família monogâmica um dos pilares da

noção de propriedade ocidental. Procuro, a partir disso, investigar como a assimilação dos valores

patriarcais  ocidentais,  aliados  à  estrutura  patrilinear  da  região,  influenciaram e  modificaram as

práticas locais do lobolo e da poligamia. 

Partir, contudo, da situação de vulnerabilidade da mulher moçambicana não é o propósito

deste trabalho. Este propósito se encontra justamente em investigar de que forma,  apesar  desta

vulnerabilidade, tais mulheres subvertem os dogmas impostos sobre seus corpos no seu cotidiano,

em sua realidade vivida dia a dia, nas suas interações entre si e com a realidade colonizadora e

patriarcal que se impõe – as práticas culturais caracterizam, assim, um fio da meada que permite

explorar os processos históricos de uma perspectiva que parta da mulher colonizada. Espero, assim,

que  as  propostas  de  descolonização  acerca  das  teorizações  sobre  o  gênero,  assim  como  suas

resistências a ele, possam emergir de forma mais sensível à trajetória destas mulheres que refazem a

história de seu país partindo de seus corpos, anseios, desejos e lutas. Que o silenciamento de sua

força nas transformações de Moçambique, sua ausência na versão histórica do colonizador, possa

ser  lentamente  reparada  pela  recuperação  de  sua  memória,  ainda  que  expressas  na  ficção  que

permite acesso às suas singelas (ou nem tanto) formas de resistência. 
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Parte I

Categorias analíticas no contexto africano

Gênero e colonização: o (não)lugar da mulher nativa 
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Este trabalho se propõe a resgatar outras realidades femininas que, apesar de constantemente

silenciadas,  permanecem  resistindo  em  diferentes  contextos.  Sendo  assim,  o  primeiro  ponto  a

delinear nesta pesquisa está justamente na definição do ser mulher e, mais especificamente, nas

implicações epistemológicas da noção de gênero quando falamos partindo de realidades situadas em

África. Aprofundar esse debate se torna extremamente necessário, uma vez que ainda é comum

dentro da academia que conceitos como gênero sejam tomados a partir de ideias preestabelecidas

por teorias hegemônicas, criando perspectivas incapazes de captar as diversas nuances que emergem

de escalas locais, com suas especificidades culturais, geográficas, sociais, políticas e econômicas. 

Essa reflexão se torna crucial ao nos voltarmos para as realidades de mulheres em diferentes

regiões da África.  Partindo das contribuições da antropóloga Ifi  Amadiume, é possível levantar

alguns aspectos centrais da discussão de gênero e seus desdobramentos no continente africano. A

antropóloga nigeriana foi uma das primeiras a abordar os problemas da aplicação de categorizações

eurocêntricas de gênero em sociedades africanas, trazendo elementos como as raízes matriarcais

africanas ao pensar nas relações de gênero no continente. Dentre inúmeros trabalhos abordando a

temática, em sua obra de grande destaque,  Re-inventing Africa: matriarchy, religion and culture,

Amadiume aborda que, para além do binarismo dimórfico, a construção de gênero – assim como

suas implicações – também depende da inter-relação de aspectos tais como raça, classe e gênero.

Partindo dos trabalhos e teorias de Cheik Anta Diop (e também de algumas críticas), a antropóloga

argumenta que, nas análises sobre África feitas até então, aspectos como a unidade matricentral –

colocada  por  ela  como a  estrutura  básica  do  sistema matriarcal  africano,  e  comum a  todas  as

estruturas  sociais  africanas  –  tem sido  ignoradas  nas  formulações  teóricas  em estudos  sobre  o

continente, influenciando negativamente nas análises sociais, políticas e econômicas. Dessa forma,

para a autora,  a categoria  de gênero deve ter  um lugar  central  nas análises estruturais,  mas tal

categoria deve ser historicizada dentro de estruturas sociais específicas.8

Neste trabalho, focarei nas reflexões de Amadiume acerca do feminismo ocidental e suas

implicações em análises sobre África, feitas mais especificamente no ensaio “Cycles of Western

Imperialism: feminism, race, gender, class and power”, parte integrante da obra supracitada. O que

a autora propõe neste trabalho, contudo, não se trata de analisar a forma como as mulheres africanas

tem sido analisadas a partir das perspectivas ocidentais; para ela, pensar dessa forma seria apenas

uma continuação do ciclo do imperialismo ocidental através de um eurocentrismo hegemônico, no

qual  são  produzidas  análises  através  de  olhares  distorcidos  pelo  etnocentrismo,  em função  de

8 AMADIUME, Ifi. Reinventing Africa. Matriarchy, Religion, Culture. London & New York: Zed Books Ltd, 
1997, p. 24.
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interesses  próprios.  Assim,  Amadiume propõe uma outra  opção  teórica  que  fuja  das  estruturas

masculinas de poder que embasam a produção de conhecimento ocidental,  como ela coloca: “A

alternativa a essa opção, parece a mim, é inverter as lentes e observar as mulheres em estruturas

ocidentais de poder partindo do próprio Ocidente”9. 

Nesse ponto, a autora é crítica às relações assimétricas de poder entre o Terceiro Mundo e o

ocidente, onde não é comum mulheres africanas terem o privilégio de participar das relações sociais

de mulheres europeias em seu próprio território ocidental, observando suas relações a partir de um

olhar  antropológico  de  observação  direta.  A relação  inversa,  entretanto,  é  muito  mais  comum,

caracterizando a base das teorias da antropologia ocidental. Assim, partindo de dois casos verídicos

de situações vividas por Amadiume10, a autora pretende discutir a questão de poder e racismo nas

realidades ocidentais e, consequentemente, das formulações teóricas derivadas de tais experiências.

Para ela, movimentos intrínsecos às realidades eurocêntricas (e consequentemente,  capitalistas e

patriarcais), incluindo o feminismo, tendem a reproduzir as mesmas estruturas de iniquidade nas

relações  com mulheres  do  Terceiro  Mundo,  onde  os  privilégios  ocidentais  são  realocados  nas

relações  femininas.  E  isso  implica  e  reflete  nas  formas  como  mulheres  africanas  tem  sido

abordadas, como objetos de estudo e especulação, estudadas a partir de uma perspectiva estrangeira

e generalista:

“Nosso sistema social  provêm os dados primários de análise. Enquanto o
imperialismo  ocidental,  através  da  imposição  do  sistema  de  educação
europeu, estava constantemente silenciando o valor próprio aos africanos,
cortando o vínculo com suas memórias históricas, as histórias de mulheres
africanas foram apropriadas por feministas e acadêmicos brancos, tanto da
esquerda  quanto  da  direita.  Escreveram  como  se  os  legados  africanos
pertencessem  a  eles,  quando  os  dados  eram  pertinentes.  Usaram  termos
generalizados  para  se  apropriar  de  ações,  tanto  cultural  quanto
historicamente específicas,  por exemplo,  “as mulheres fizeram isto…” ou
“as mulheres fizeram aquilo…”. Enquanto, de fato, todas as mulheres não
fizeram  nada,  mas  sim  grupos  específicos  de  mulheres  fizeram  coisas
específicas a partir de culturas e histórias específicas.”11

Partimos, então, da crítica de Amadiume à forma como realidades de mulheres africanas são

cooptadas pela academia ocidental,  criando a tendência de generalização ao utilizar métodos de

análise  e  categorias  forjados  à  imagem e  semelhança  europeias  que,  partindo  de  definições  e

realidades próprias ao ocidente, cria falsos conceitos universais de análise – e nisso inclui-se as

categorizações  de  gênero  e,  consequentemente,  teorizações  femininas  decorrentes.  Para  a

antropóloga, os atuais estudos de desenvolvimento (colocados por ela como “imperialismo neo-

9 Ibdem, p. 183
10 Ibdem. p. 184.
11 Ibdem, p. 194. 
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missionário12”) novamente remetem a mulher africana à categoria de objetos, dessa vez de caridade

e  pena,  partindo  de  estudos  reciclados  onde  apontam  o  que  mulheres  africanas  devem  fazer

economicamente, socialmente e politicamente.

Na  esteira  das  ideias  de  Amadiume,  a  socióloga  Oyeronke  Oyewumi  também  traz

contribuições ao debate crítico às noções de gênero como categoria universal. Fazendo referências

diretas  à  Amadiume,  Oyewumi  em  seu  trabalho  “Conceptualizing  Gender”13 faz  uma  análise

aprofundada da relação entre o feminismo ocidental e suas as bases sociais eurocêntricas, debatendo

sua inadequação em sociedades africanas quando visto como uma categoria universal da relação

homem/mulher.  Para a  socióloga,  categorias  de raça e  gênero emergiram como as  duas  balizas

principais na construção do pensamento moderno ocidental. Evocando a ideia de desenvolvimento

do  capitalismo  e  industrialização,  a  modernidade  também  definiu  os  mais  diversos  processos

históricos, incluindo o tráfico atlântico de escravos e o processo de colonização (em suas diferentes

roupagens). Dessa forma, raça e gênero surgem como categorias universais de estratificação social

dentro da perspectiva do pensamento hegemônico em ascensão, que estabeleceu uma hegemonia

também cultural a nível global, e instituições e categorias sociais Euro/Americanas14 dominaram a

forma de se pensar e escrever a história humana. Segundo Oyewumi, uma das consequências disso

é a racialização do conhecimento:

“A Europa  é  representada  como a  fonte  do  conhecimento  e  os  europeus
como conhecedores. De fato, o privilégio do gênero masculino como uma
parte essencial do ethos europeu está intrínseco na cultura da modernidade.
Este contexto global da produção do conhecimento deve ser levado em conta
em  nosso  questionamento  para  compreender  não  somente  as  realidades
africanas, mas também a própria condição humana.” 15 

A autora tem como objetivo interrogar a ideia de gênero a partir desta perspectiva, aliando conceitos

baseados em epistemologias e experiências culturais africanas. Para ela, “o objetivo é achar formas

nas quais as pesquisas africanas possam ser melhor embasadas por demandas e interpretações locais

e, ao mesmo tempo, consequentemente, para que experiências africanas sejam levadas em conta na

construção de uma teoria geral.” 

Partimos do argumento colocado pela autora, que afirma que qualquer pesquisa acerca do

gênero em realidades africanas deve, necessariamente, levantar questionamentos sobre conceitos

prévios na temática ou abordagem teórica, uma vez que diversos desses conceitos foram calcados a

12 Ibdem. 
13 OYEWUMI, Oyeronke. “Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundation of Feminist Concepts and the

Challenge of African Epistemologies”. Jenda, A Journal of Culture and African Women Studies , v. 2, n. 1, África,
2002.

14 Apesar de não fazer claramente a distinção, Oyewumi se refere aqui à hegemonia europeia e estadunidense, 
especificamente.

15 OYEWUMI, Oyeronke. “Conceptualizing Gender: The Eurocentric...”, p. 2.
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partir de experiências europeias e norte americanas. Dessa forma, não se trata de ignorar o papel de

feministas ocidentais (acadêmicas ou não), mas é preciso questionar aspectos como a identidade

social, interesses e demandas de tais abordagens. As pesquisas de gênero ocidentais estão baseadas

nas  realidades  específicas  desse  grupo,  onde a  esfera  privada  é  questionada como geradora  de

problemas  sociais  no  âmbito  do  público,  constituindo  desigualdades  de  gênero  nas  estruturas

sociais.  A necessidade  de  transformação  social,  pautada  pelas  feministas  ocidentais,  teve  nessa

perspectiva  a  base  para  seus  questionamentos,  conceitos,  teorias  e  demandas que  produzem as

investigações  de  gênero16.  Sendo  assim,  a  partir  das  experiências  feministas  na  academia,  a

categoria gênero passou a ser utilizada como um modelo explicativo para questionar as opressões e

subordinações femininas ao redor do mundo, assumindo, dessa forma, categorias como  mulher e

suas opressões como sendo universais. Para Oyewumi, entretanto, gênero é, antes de mais nada,

uma construção sócio-cultural interligada com diversos outros aspectos contextuais, resultando em

diferentes relações e formas de opressão:

“Dado que o gênero é construído socialmente, a categoria social 'mulher' não
é, de forma alguma, universal, e outras formas de opressão e equidade estão
presentes na sociedade,  é necessário agregar alguns questionamentos:  por
que gênero? Até que ponto uma análise de gênero revela ou oculta outras
formas de opressão? Quais situações as investigações feministas levam em
consideração  em  sua  teorização?  E  de  qual  grupo,  particularmente,  de
mulheres?  Até  que  ponto  esse  conceito  facilita  demandas  femininas,  e  o
desejo de compreensão de si mesmas mais claramente?”17 

 Fora da academia europeia e norte americana, as discussões tem chamado a atenção para a

necessidade de se olhar para o imperialismo, a colonização e outras formas, tanto locais quanto

globais, de estratificação, não sendo possível abstrair as reflexões sobre as relações de gênero do

contexto social e de outros sistemas de hierarquia. Mas quais seriam os elementos da categoria de

gênero em voga nos discursos feministas  ocidentais  que tornariam esse conceito impróprio em

realidade diversas, partido de uma perspectiva universal? Oyewumi aponta a organização da família

nuclear como sendo um aspecto central: para a autora, é dessa noção que emergem os conceitos

ocidentalizados de gênero,  estando neste  tipo de organização a base para a  teoria  feminista  de

gênero  e  veiculação  dos  valores  feministas  associados  a  conceitos  como  mulher,  gênero  e

sororidade. Isto se dá porque a família nuclear é uma organização gendrada por excelência, centrada

na subordinação da esposa, no marido de valores patriarcais e nas crianças decorrentes da relação,

promovendo  o  gênero  como  uma  categoria  natural  e  inevitável.  A  relação  dual  de

maternidade/paternidade, orientada pela autoridade masculina no lar, concebe as noções de senso

comum, onde a figura paterna é associada ao trabalho e ganha-pão, e a figura materna ao lar e aos

16 Ibdem.
17 Ibdem.
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cuidados dos filhos. Consequentemente, a família nuclear é uma das principais forma de produção e

afirmação da noção de gênero ocidental, onde o comportamento dos filhos/filhas são esculpidos de

acordo com os valores da relação entre mãe e pai. Sendo assim, é o gênero que caracteriza a fonte

primária  de  hierarquia  e  opressão  na  família  nuclear,  e  a  divisão  entre  trabalho

doméstico/econômico está intrinsecada a diferenciação homem/mulher, sendo que, nessa divisão

familiar do trabalho, a mãe dá, social e historicamente, significado específico à própria noção de

gênero. É necessária a hierarquização de gênero para o estabelecimento deste tipo de organização

familiar  dentro  do  contexto  patriarcal  e  capitalista  da  sociedade  ocidental.  Dessa  forma,  a

identificação de gênero é  a  forma primária  de solidariedade e identificação neste  tipo familiar,

aponta Oyewumi, pois as filhas se autoidentificam do sexo feminino com sua mãe e irmãs.18 

Colocado  isso,  para  a  autora,  este  é  o  principal  problema  das  teorizações  de  gênero

ocidentais: a família nuclear consiste, especificamente, numa forma euro/americana de organização.

Para ela, essa forma de organização reside de forma alienígena em África apesar da sua intensa

promoção, tanto pelos estados coloniais como neocoloniais, como será abordado na segunda parte

deste trabalho, além de iniciativas contemporâneas, sejam elas desenvolvimentistas ou feministas. A

configuração espacial isolada que dá base à família nuclear também é central, pois dessa concepção

podemos ver a constante associação da imagem de “mulher” à imagem de “esposa”, partindo das

opressões dessa realidade para a delimitação de realidades e pautas feministas. A identidade criada

ao redor da noção de “esposa” define de forma majoritária as formas de pensar relações, ficando

outras  formas  de  relacionamento  num plano secundário.  Metodologicamente,  é  aí  que reside  a

crítica da autora à formulações feministas de gênero: a unidade da análise em volta da ideia de

família nuclear e esposa, reduz as teorizações sobre mulheres a essas duas categorias. Esse ponto

torna-se um problema, pois, de acordo com Oyewumi, raça e classe tendem a não ter grande varição

dentro  desta  organização  familiar,  fazendo  com  que  o  feminismo  branco  não  os  tome  como

elementos que perpassam as opressões de gênero. A socióloga coloca também que é preciso levar

em consideração  as  diferenças  entre  mulheres  de  diferentes  partes  do  mundo,  trazendo  para  a

reflexão múltiplas formas de opressão,  particularmente quando desigualdades de raça,  gênero e

classe são evidentes, assim como defendido por Amadiume.

As duas autoras apresentadas até aqui colocam os principais problemas das categorizações

de gênero ocidentais a partir de uma perspectiva africana. As duas são nigerianas, e pautam seus

questionamentos voltando sua atenção para outras formas de organização do contexto onde vivem,

possibilitando uma reflexão acerca da realidade de ser  mulher.  Amadiume foi a percussora desse

18 Ibdem.
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debate ao se voltar para a realidade de sua etnia, os Igbo19, e o mesmo fez Oyewumi posteriormente,

ao dar continuidade a esse debate partindo da criação do gênero nas sociedade Yorubá20. A questão

da relação entre gênero e colonialidade é crucial para compreendermos as realidades próprias de

mulheres  colonizadas.  Desta  forma,  Oyewumi  coloca  que  não  é  apenas  nas  teorias  femininas

ocidentais que a mulher colonizada não entra como elemento de análise, colocando a ausência de

perspectivas femininas mesmo nas obras que trazem seu foco na colonização. Em trabalhos como

de  Frantz  Fanon  e  Albert  Memmi,  onde  as  relações  colonizador/colonizado  são  definidas  não

apenas  por  uma  diferenciação  da  cor  da  pele,  mas  também  por  seu  estado  de  consciência,

presumisse  que  ambos  personagens  sejam  masculinos,  e  as  relações  entre  eles  partem  dessa

perspectiva. Segundo a socióloga:

“ As histórias, tanto do colonizado quanto do colonizador, tem sido escritas a
partir de um ponto de vista masculino – as mulheres são periféricas, isso
quando se encontram presentes. Enquanto estudos da colonização escritos a
partir  desta  perspectiva  não  são,  necessariamente,  irrelevantes  para
compreender o que ocorreu às mulheres colonizadas, devemos reconhecer
que a colonização impactou homens e mulheres tanto de formas similares
quanto divergentes.”21

Afinal,  coloca  ela,  o  colonizador  fazia  essa  diferenciação  entre  corpos  masculinos  e

femininos,  pautando sua política de dominação também nesta lógica.  Não se trata,  contudo, de

determinar  qual  grupo,  masculino  ou  feminino,  foi  o  mais  explorado,  mas  sim  de  optar  por

considerar o impacto colonial em termos de gênero. É certo que os homens foram o alvo primário

desta política, tornando sua presença como nativos visível e, por isso, qualquer discussão sobre

hierarquias na situação colonial, aliada ao emprego de raça como base das distinções, deve também

levar em consideração o forte (e determinante) componente de gênero. Logo, a incorporação do

gênero nessa análise leva à necessidade de repensar a relação colonizador/nativo, expandindo essa

dicotomia  para  quatro  categorias  raciais  e  hierárquicas  –  Homem  europeu,  Mulher  europeia,

Homem nativo,  Outros  (mulher  nativa).  Todavia,   segundo Oyewumi,  devemos reforçar  que as

categorias  de  gênero  e  raça  emanam,  claramente,  da  preocupação  da  cultura  ocidental  com os

aspectos visuais, e consequentemente físicos, que partem de uma bio-lógica da realidade humana.22

Dessa forma, mulheres colonizadas ocupam a categoria definida pela autora como “residual e não-

específica”, caracterizada em Outros.

A partir desse viés de pensamento, as acadêmicas/os feministas procuraram superar o viés

19 AMADIUME, Ifi. African matriarchal foundations: the case of igbo societies. London: Carnal House, 1987.
20 OYEWUMI, Oyeronke. The invention of women: making an African sense of Western gender discourses. 

Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1997.
21 Idem, p. 122.
22 Ibdem.
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masculino  nas  teorias  sobre  colonização,  focando  nas  mulheres.  Uma  das  grandes  teorias  que

emergiram  desses  esforços  foi  aquela  na  qual  mulheres  africanas  sofrerem  uma  “dupla

colonização”:  uma  por  parte  da  dominação  europeia,  e  outra  por  parte  das  tradições  nativas

impostas por homens africanos. Oyewumi critica essa perspectiva, principalmente ao partir dessa

duplicidade de colonização. Para ela, não há duplicação de nada: “É ilusório postular duas formas

de colonização, pois ambas manifestações de opressão têm suas raízes nas relações hierárquicas de

raça e gênero da situação colonial”23. Mulheres foram dominadas, exploradas e inferiorizadas como

africanas  juntamente  com  os  homens  africanos,  e  então  separadamente  inferiorizadas  e

marginalizadas como mulheres africanas. É nesse ponto que reside a importância da análise de raça

e  gênero  em  uníssono,  já  que  mulheres  europeias  e  mulheres  africanas  ocupavam  diferentes

posições  na  ordem  social  colonial,  tornando  a  análise  exclusivamente  racial  imprópria  ao

compreender as realidades femininas em África.

Essa perspectiva também encontra-se presente em trabalhos como os da argentina María

Lungones,  mostrando  que  a  resistência  à  conceitos  de  gênero  de  pretensão  universal  não  são

exclusivos aos debates africanos, partindo da forte ligação entre colonização e construção do gênero

para propor formas de pensar estas relações que fujam de categorizações eurocêntricas.  Para ela, a

ausência de mulheres negras se deve às categorias “homogêneas, atomizáveis e separáveis” para as

categorias  modernas  de  mulher  e  negro,  causando  uma  não  presença  de  mulheres  negras  no

universalismo  feminista24,  como  já  havia  sido  apontado  anteriormente  por  Oyewumi.  O  que

Lugones compreende por sistema moderno colonial de gênero está na base da lógica opressiva da

modernidade colonial, logo, tal sistema tem o potencial de prover uma perspectiva de análise que

possibilite uma teorização desta lógica. 

O primeiro ponto abordado pela argentina é o do conceito de colonialidade do gênero. Para

ela,  a  dicotomia  hierárquica  de  humano/não  humano  está  no  cerne  da  modernidade  colonial:

primeiramente na colonização das Américas, e mais tarde nas colonizações de África e Ásia, essa

distinção básica entre o humano civilizado e o não humano selvagem veio acompanhada de outras

distinções  hierárquicas,  entre  elas  a  de  gênero,  que  possibilitaram  a  construção  do  discuso

civilizador, com suas diversas roupagens, desde o século XVI. Desta forma, não se pode separar a

divisão entre homens/mulheres das historicidades produzidas pela modernidade e sua imposição em

territórios colonizados. Sobre a necessidade de se olhar para a colonização para compreender, ou

então questionar, noções de gênero, a autora se expressa da seguinte forma:

“[...]  quando cientistas sociais pesquisam sociedades colonizadas,  a busca

23 Ibdem.
24 LUGONES, María. “Rumo a um feminismo descolonial.” Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 320, 

set/dez, 2014,  p. 935.
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pela distinção sexual e logo a construção da distinção de gênero resultam de
observações  das  tarefas  realizadas  por  cada  sexo.  Ao  fazê-lo,  eles/elas
afirmam a inseparabilidade de sexo e  gênero,  característica  que desponta
principalmente  das  primeiras  análises  feministas.  Análises  mais
contemporâneas  têm  introduzido  argumentos  pela  reivindicação  de  que
gênero constrói sexo. Mas, na versão anterior, sexo fundamentava gênero.
Geralmente se confundiam: onde você vê sexo,  verá gênero e vice-versa.
Porém, se estou certa sobre a colonialidade do gênero, na distinção entre
humano e  não humano, sexo tinha que estar  isolado.  Gênero e sexo não
podiam ser ao mesmo tempo vinculados inseparavelmente e racializados. O
dimorfismo sexual converteu-se na base para a compreensão dicotômica do
gênero,  a  característica  humana.  Alguém  bem  poderia  ter  interesse  em
argumentar  que  o  sexo,  que  permanecia  isolado  na  bestialização  dos/as
colonizados/as, era, afinal, gendrado.”25

O que Lugones propõe aqui segue na mesma esteira de Amadiume e Oyewumi: o gênero e o sexo,

ou dimorfismo sexual, nem sempre foram sinônimos, e sua associação está diretamente ligada com

interesses decorrentes do processo de colonização. O gênero como categoria de diferenciação e

hierarquização foi implementado como um dos braços da missão civilizatória ocidental, então não é

possível debruçar-se sobre essa temática sem levar em consideração a historicidade e significados

do  processo  de  construção  do  gênero  nas  diferentes  escalas  do  mundo  colonial  –  sejam  elas

políticas, econômicas, locais ou corporais, por exemplo. O discurso biológico que legitima o gênero

como  inerente  ao  dimorfismo  sexual  binário,  levando  à  naturalização  de  concepções

epistemológicas  ocidentais,  também  é  um  dos  elementos  que  devem  ser  questionados  e

historicizado. 

Sendo assim, a colonialidade do gênero proposta pela autora não se trata apenas de uma

separação sexual  dos  corpos  colonizados,  mas  é  central  para  compreender  todo o  processo  de

colonização dos  territórios  da América,  Africa  e  Ásia,  assim como as  diferentes  expressões  da

colonialidade presentes em tais sociedades até hoje. Lugones parte do conceito de colonialidade do

poder, proposto nos trabalhos de Aníbal Quijano26, para ir além ao pensar de que forma as relações

de   gênero  retratam  a  colonialidade  imposta  pela  cultura  hegemônica  ocidental,  assim  como

acontece nas relações de poder e de saberes, como será retratado na segunda parte do capítulo.

Segundo a autora:

“A colonialidade do gênero permite-me compreender a opressão como uma
interação complexa de sistemas econômicos, racializantes e engendrados, na
qual  cada pessoa no encontro colonial  pode ser  vista  como um ser  vivo,
histórico, plenamente caracterizado. Como tal, quero compreender aquele/a
que  resiste  como  oprimido/a  pela  construção  colonizadora  do  lócus

25 Idem, p. 937-38.
26 Aníbal  Quijano  é  um  sociólogo  peruano  que  propõe  que,  muito  além  do  colonialismo  (momento  histórico

específico), a colonialidade do poder corresponde às estruturas de opressão, onde figuram a ideia de “raça” como
central na hierarquização social básica de dominação social pelo sistema hegemônico. A colonialidade se refere às
estruturas da dominação colonial que persistem nos territórios e sociabilidades colonizados.
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fraturado. Mas colonialidade do gênero esconde aquele/a que resiste como
um/uma  nativo/a,  plenamente  informado/a,  de  comunidades  que  sofrem
ataques cataclísmicos. Assim, a colonialidade do gênero é só um ingrediente
ativo na história de quem resiste. Ao enfocar naquele/a que resiste situado/a
na diferença colonial, minha intenção é revelar o que se torna eclipsado.27”

Desta forma, o que a autora argumenta é que, partindo diretamente das implicações da colonialidade

na  construção  do  gênero,   o  universalismo  das  categorizações  feministas  ocidentais  acaba  por

eclipsar a realidade de mulheres que encontram-se num lugar ausente dessas teorizações, em um

limbo  entre  mulher (presumidamente  branca)  e  raça  (presumidamente  masculina).  A visão  de

Lugones  faz  referência  direta  aos  pressupostos  de  Oyewumi  e  Amadiume,  demonstrando  o

desenvolvimento  de  perspectivas  que  partam  do  ponto  de  vista  da  mulher  colonizada  e  que

evidenciem  suas  formas  de  resistência  e  subversão  em  sociedades  que  trazem  aspectos  da

colonialidade em suas estruturas. Ainda assim, Lugones reafirma a colonialidade do gênero como

um  dos  elementos  que  compõe  as  complexas  relações  decorrentes  da  imposição  colonial  em

realidades nativas, sendo esse um conceito que evidencia certos aspectos, que devem ser analisados

em conjunto com outras relações de poder e saber. 

Diversos pontos estão relacionados nos trabalhos das autoras utilizadas para essa discussão:

a crítica aos conceitos universalistas ocidentais  de gênero,  problematização da utilização destes

conceitos  em realidades  coloniais,  assim  como  a  necessidade  de  se  pensar  gênero  como  uma

construção social, mas também histórica. Apesar disso, o recorte temporal das obras das autoras é

abrangente:  Amadiume  publica  os  primeiros  trabalhos  enfatizando  as  construções  africanas  de

gênero no fim da década de 1980; o trabalho de Lugones utilizado nesta pesquisa data de 2014,

sendo a noção de  colonialidade do gênero,  proposta pela autora, um debate contemporâneo que

ainda está em discussão. Passando, então, pelas obras de Oyewumi, fica claro que pensar gênero

fora dos padrões eurocêntricos de produção de saber é uma necessidade urgente ao pensarmos nas

relações de mulheres colonizadas, na construção da identidade e corporeidade  destas. Ainda assim,

propor  alternativas  à  esses  modelos  universalizantes  é  um debate  que  está  constantemente  em

construção  –  e  também  em  disputa.  Colocado  isto,  devemos  então  questionar:  quais  são  as

alternativas que possibilitam uma análise sensível as realidades plurais de mulheres em diferentes

contextos marcados pelo processo de colonização?

A teórica feminista indiana Chandra T. Mohanty faz algumas considerações neste sentido.

Para  ela,  assim  como já  colocado,  há  uma  necessidade  política  de  produção  de  uma coalizão

estratégica entre raça, classe e fronteiras nacionais na teoria feminista. Aponta também que, apesar

da diversidade dos discursos e práticas feministas ocidentais (seus objetivos, interesses, análises), é

27 LUGONES, María. Op. Cit, p. 940.
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possível traçar a suposição implícita de alteridade, estando sempre o “Ocidente” como referencial

primário em teoria e práxis. Desta forma, é preciso salientar que a prática feminista acadêmica está

inscrita  em  relações  de  poder,  sendo  os  “feminismos  de  Terceiro  Mundo”  uma  construção

intelectual e política, que parte de dois projetos: 1. A crítica interna dos feminismos hegemônicos

ocidentais  e;  2.  a  formulação  de  interesses  e  estratégias  feministas  baseados  na  autonomia,

geografia, história e cultura. Para a autora, é preciso que suas práticas sejam simultâneas, mesmo

com seu caráter contraditório, para que não haja uma marginalização dos feminismos do “Terceiro

Mundo” frente aos discursos feministas ocidentais.

Mohanty, neste trabalho28, aborda o primeiro projeto, analisando a produção discursiva da

“Mulher do Terceiro Mundo” no feminismo ocidental, procurando compreender de que forma há

uma  apropriação  e  codificação  de  “produção  acadêmica”  e  “conhecimento”  acerca  da  mulher

colonizada por meio de categorias analíticas particulares29. A crítica da autora parte da forma como

o discurso feminista ocidental  produz a mulher do terceiro mundo, mas ainda mais importante,

abrange também as acadêmicas do terceiro mundo que escrevem sobre sua própria cultura partindo

destas  mesmas estratégias  analíticas.  Tais  estratégias  limitam a possibilidade de  coalizão entre

feministas ocidentais (quase sempre de raça branca) e as feministas da classe trabalhadores ou de

cor no mundo, sendo tais limitações evidentes em construção de pautas de prioridades em torno de

temas  os  quais  se  espera  uma  organização  que  parta  de  todas  as  mulheres,  a  partir  de  uma

perspectiva suposta e implicitamente consensual.30 Isso causa uma ruptura na conexão necessária e

integral  da  academia  feminista  em relação  a  prática  e  organização política  feminista,  com sua

diversidade de contextos, tornando relevante colocar a academia feminista não apenas como uma

simples produção de conhecimento sobre certo sujeito (aqui, no caso, a Mulher do Terceiro Mundo),

mas  sim  de  uma  prática  diretamente  política  e  discursiva,  com  propósitos  de  legitimação  e

ideologias. Sendo assim, Mohanty reforça que as práticas do feminismo acadêmico – sejam elas de

leitura, escrita, crítica ou textual – estão inscritas em relações de poder, não sendo possível que a

academia produza um conhecimento apolítico em relação às mulheres. Para a autora:

“A conexão entre as mulheres como sujeitos históricos e a representação de
Mulher  produzida  pelos  discursos  hegemônicos  não  é  uma  relação  de
identidade  direta,  nem  uma  relação  de  correspondência  ou  simples
implicação.  Se  trata  de  uma  relação  arbitrária  construída  por  culturas
particulares”. (p. 334)

Dessa forma, o que Mohanty sugere  é que os escritos feminista ocidentais que ela analisa neste

28 MOHANTY, Chandra T. “Under Western Eyes: Feminist Scholarships and Colonial Discourses.” Source: 
boundary Vol. 13, no. 1, On Humanism and the University I: The Discourse of Humanism (Spring - Autumn, 1984),
pp. 333-358.

29 Ibdem, p.333.
30 Ibdem, p.334
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trabalho colonizam de forma discursiva as heterogeneidades materiais e históricas das vidas das

mulheres do terceiro mundo, produzindo uma representação categórica generalizadora firmada no

discurso  humanista  ocidental.  Aqui,  ela  segue  na  mesma  perspectivas  das  outras  autoras

referenciadas nesta discussão,  ao apontar as limitações e reducionismos da análise  a “diferença

sexual”  como uma noção “monolítica,  singular  e  transcutural  do  patriarcado  ou da  dominação

masculina”.31

A crítica  de  Mohanty  aborda  três  princípios  analíticos  básicos  presentes  no  discurso

feminista ocidental sobre as mulheres do terceiro mundo: 1. Localizar estrategicamente a categoria

de  “mulheres”  a  partir  de  seu  contexto  analítico,  partindo  de  sua  pressuposição  de  um grupo

coerente,  com interesses  idênticos,  ignorando questões  de classe  social,  geografia,  contradições

raciais ou étnicas, que implica em uma noção de diferença sexual ou de gênero que aplica-se de

forma universal a todas as culturas; 2. Analisar tais pressuposições a nível metodológico, com a

ausência de críticas às perspectivas universalistas; 3. O modelo de poder e resistência que implicam

tais metodologias e estratégias analíticas. A noção que surge de tais interpretações é a criação da

“mulher média do terceiro mundo”, que

“[...] leva uma vida essencialmente truncada devido a seu gênero feminino
(leia-se, sexualmente constrangida) e seu pertencimento ao terceiro mundo
(leia-se, ignorante, pobre, sem educação, limitada pelas tradições, doméstica,
restringida a família, vítima, etc.). Isto contrasta com a autorrepresentação
(implícita) da mulher ocidental como educada, moderna, no controle de seu
corpo  e  de  sua  sexualidade  e  com  liberdade  de  tomar  suas  próprias
decisões.” 32(p. 337)

A partir  de  um  discurso  que  parte  de  um grupo  particular  privilegiado,  como  ocorre  com  as

produções  acadêmicas  feministas  no  Ocidente,  constroem-se  referentes  normativos  que,  muitas

vezes implicitamente, baseiam-se na alteridade e numa construção generalizadora do Outro, neste

caso as mulheres de territórios colonizados. 

As “mulheres” como categoria de análise tem base na premissa crucial na qual todos os

membros do gênero feminino, independente de classe ou cultura, estão constituídos como grupo

homogêneo, identificados de forma prévia ao processo de análise; segundo Mohanty, tal premissa

caracteriza  grande  parte  do  discurso  feminista.  A contribuição  da  autora  em relação  as  outras

autoras aqui citadas, que também criticam a homogeneidade das mulheres como grupo, está em

propor  que  essa  produção  não se  baseia  em um essencialismo biológico,  mas  sim a  conceitos

sociológicos e antropológicos secundários e universais: as mulheres são caracterizadas como grupo

singular a partir de sua opressão em comum, partindo de uma noção sociológica da “igualdade”

31 Ibdem, p. 335
32 Ibdem, p. 337.
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desta opressão. E, para a autora, é aqui que aparece o distanciamento entre as “mulheres” como

grupo construído por um discurso e “mulheres” como sujeitos materiais  e protagonistas de sua

própria história: não há uma dedicação à análise das especificidades materiais e ideológicas que

constituem a um grupo particular de mulheres que estão desprovidas de poder em um contexto

particular, mas sim em encontrar uma variedade de casos de grupos de mulheres desprovidas de

poder para comprovar, de forma geral, a conclusão de que as mulheres, como grupo homogêneo,

são  desprovidas  de  poder,  como ocorre  na  representação vitimizada  das  “mulheres  do  terceiro

mundo”. Ainda que o potencial de violência masculino contra a mulher circunscreva e defina a

posição  social  das  mulheres  até  certo  ponto,  definir  um  esteriótipo  vitimista  das  mulheres  as

convertem, segundo Mohanty, em “objetos que se defendem”, os homens em “sujeitos que exercem

violência”33,   e a sociedade em dois grupos homogêneos, atomizáveis e separáveis, como indicou

anteriormente  Maria  Lugones,  reproduzindo  um  pensamento  colonizador  também  nas  análises

feministas. Sendo assim, não se pode basear conceitos como “sororidade”, ou irmandade entre as

mulheres  apenas  no gênero;  para Mohanty,  tal  irmandade deve ser forjada na análise  e prática

política dentro de circunstâncias históricas concretas.

O que se propõe é que o  contexto compartilhado de luta política contra as hierarquias de

classe, raça, gênero e imperialismo pode constituir às mulheres do terceiro mundo a possibilidade

de  ser  um  grupo  estratégico  em  dado  momento  histórico  –  desta  forma,  evidencia-se  o

protagonismo de luta dos grupos de mulheres, preterindo uma generalização baseada numa posição

de submissão vitimizada  como elemento de análise  principal.  Na análise  de Mohanty sobre as

representações de mulheres africanas, generalizações de dependência são comuns, e aspectos como

a prostituição considerados o único modo de trabalho aberto às mulheres africanas como grupo, por

exemplo. De acordo com a autora, caracterizar descritivamente as mulheres do continente africano

como “mulheres da África” converte essa categoria em um grupo sociológico homogêneo limitado

“por suas dependências comuns ou sua falta de poder (incluindo físico)”34, o que causa análises

equivocadas nas quais a interpretação das circunstâncias históricas específicas se torna impossível a

partir de categorias engessadas que partem do sociológico, e não mais exclusivamente do biológico,

na criação de uma unidade entre mulheres, fadadas aos efeitos das estruturas familiares, coloniais,

de trabalho, etc. Distinções sociais como maternidade, família, sexualidade detém significados que

devem ser evidenciados e analisados de forma contextual, incluindo aquelas impostas pelo processo

de  colonização,  atribuindo  esse  intercâmbio  a  relações  particulares  de  realidades  diversas  –  a

imposição da moral cristã em África,  por exemplo,  teve uma ressignificação diferente em cada

33 Ibdem, p. 339
34   Ibdem, p. 340
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lugar, de acordo com as relações sociais já existentes, incluindo aquelas referentes às mulheres,

como o casamento e a imposição da família nuclear patriarcal. Assim como Oyewumi, Mohanty

também considera problemático pensar sobre “mulheres” partindo de estruturas familiares, sejam

ocidentais ou nativas, uma vez que ela “assume que as mulheres são sujeitos sócio-políticos antes

de  entrar  nas  estruturas  familiares”.  A autora  discute  que,  além de  determinar  a(s)  estrutura(s)

familiar(es) na qual as mulheres estão inscritas, é necessário discutir, primeiramente, as “práticas

específicas dentro da família que constitui as mulheres como mães, esposas, irmãs, etc.”35

A perspectiva desenvolvimentista, já criticada por Amadiume, também é problematizada por

Mohanty, na qual mais uma vez se reflete a alteridade implícita entre Ocidente  e Outros, dessa vez

a partir de um discurso que parte de países desenvolvidos/em desenvolvimento.  Assim como a

família nuclear, o discurso biológico e sociológico, o desenvolvimentismo se converte no grande

equalizador das mulheres do terceiro mundo, onde as políticas de desenvolvimento são vistas como

fundamento  de  comparação  transcultural,  a  partir  dos  quais  as  mulheres  se  vem  positiva  e

negativamente afetadas.36 Isso,mais uma vez,  parte do pressuposto que as mulheres formam uma

categoria coerente antes de sua entrada nas políticas de desenvolvimento, acerca do qual Mohanty

rebate:

“As práticas  que caracterizam os status  e  o  papel  destinado às  mulheres
variam de acordo com a classe social.  As mulheres estão constituídas como
mulheres a través de uma complexa interação  entre classe, cultura, religião e
outras instituições e marcos de referência. Não são “mulheres” - um grupo
coerente  –  simplesmente  em  função  de  um  sistema  econômico  ou  uma
política  em  particular.  O  reducionismo  de  semelhantes  comparações
transculturais resulta na colonização dos elementos específicos da existência
cotidiana e das complexidades dos interesses políticos  que representam e
mobilizam as mulheres de distintas culturas e classes sociais”. 37

A perspectiva da autora se torna muito produtiva ao analisarmos a realidade construída por

Paulina Chiziane em seu romance, pois permite uma reflexão sobre as diferentes implicações de

mulher a partir de uma escala dentro de fronteiras nacionais de Moçambique; de um território que,

por  um  lado,  busca(ou)  uma  unidade  política,  seja  no  período  colonial,  frelimista  ou  pós

colonização e, por outro, sempre lidou com uma realidade multicultural, de complexas produções de

colonialidades:  econômica,  social,  política,  mas  também  regionais  e  de  gênero.  O  que  torna

problemática o uso de categorias como “gênero” ou “mulheres” como um grupo homogêneo está

que isso implica uma unidade desprovida de historicidade e, portanto, antihistórica e universal entre

as mulheres, levando a uma noção generalizada de sua subordinação. O que Mohanty propõe, então,

35 Ibdem, p.342
36 Ibdem, p. 343
37 Ibdem, p. 344.
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é que não se limite o sujeito feminino à identidade de gênero, levando sempre em consideração as

interações com identidades étnicas ou de classe e fugindo de formulações binárias, historicamente

redutivas, que colocam os homens como opressores e mulheres como oprimidas. As mulheres estão

inscritas  dentro  de  contextos  influenciados  por  estruturas  e  instituições,  claro,  mas  resistem,

desafiam e subvertem suas realidades em várias escalas, principalmente no cotidiano. 

As autoras aqui citadas partem de um mesmo ponto: a necessidade de descolonização do

gênero a nível epistemológico, uma vez que a construção hegemônica acerca do gênero é própria

das realidades e teorizações ocidentais. Isso significa não apenas pensar  gênero, mas sim sobre o

processo de engendramento que resulta das diversas relações presentes em sociedades colonizadas.

Dessa forma, o dimorfismo sexual binário – baseado na dicotomia macho/fêmea - trazido pelos

colonizadores como ferramenta do processo civilizador, torna-se limitado se não historicizado em

conjunto com outros aspectos de divisão hierárquica impostos, tais como classe e raça. A interação

do gênero colonial com outras formas de organização social que existiam previamente à invasão

europeia nos territórios colonizados também é um elemento que deve estar presente nesta análise,

isto  porque  a  imposição  cultural  nunca  acontece  de  forma  passiva,  mas  sempre  interagindo

cotidianamente  com  a  realidade  nativa,  resultando  em  relações  próprias,  muitas  vezes

contraditórias, tanto plurais quanto singulares. Logo, quando falamos em gênero, não partimos de

uma categoria fechada e estática, mas sim do resultado de um processo sócio-histórico que deve ser

evidenciado à luz de seu próprio contexto. 

O Tradicional Abismo do Ocidente

Como abordado até aqui, o processo civilizatório ocorrido nos países colonizados contou

com uma série de elementos de hierarquização dos considerados “selvagens”, sendo um deles a

dicotomização biológica na imposição do gênero às mulheres e homens colonizados. O processo

colonial,  contudo,  detinha também outros  repertórios de adequação cultural  (como a raça),  que

visavam a destruição de vários aspectos das cosmologias, ecologias e saberes nativos em função da

imposição de uma cultura hegemônica “civilizacional”, pautada na modernidade e progresso das

sociedades.  O  processo  de  expansão  marítima  europeia,  no  século  XVI,   tornou  inevitável  o

confrontamento da cultura ocidental com outros modelos de civilização desconhecidos até então. Os

valores  hoje  atribuídos  a  noção  de  modernidade,  desta  forma,  desenvolveram-se  em

complementariedade com o processo de colonização dos territórios além-mar: as categorizações

dicotômicas, tais como civilizado/selvagem, homem/natureza, razão/irracionalidade, foram calcadas

na crença de superioridade ocidental,  e outros tipos de organização social passaram a ser vistas

como  parte  de  um  passado  já  superado  pela  Europa,  fonte  do  progresso  e  do  verdadeiro
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conhecimento  sobre  a  realidade,  baseado  no  método  científico  moderno.  Sendo  assim,  outras

interpretações  de  mundo  passam  a  ser  vistas  em  contraposição  ao  ideal  moderno/colonial  de

progresso, dicotomizando as contradições decorrentes deste embate entre a modernidade imposta

pelo colonizador e as organizações sociais dos povos nativos. 

As  práticas  resistentes  ao  processo  colonial,  que  não  puderam  ser  destruídas  ou

neutralizadas, passaram a ser vistas como tradicionais. Dessa forma, apesar de transmitir a ideia de

práticas anteriores à chegada da modernidade, a concepção de  tradição nasce apenas em função

desta, como forma de separação entre práticas características às realidades sociais nativas – e, por

isso,  consideradas  irracionais  -,  e  a  cultura  hegemônica  de  superioridade  racial  e  intelectual

eurocêntrica. Classificar práticas nativas como tradicionais tornou-se ainda mais comum quando o

discurso colonial passou a buscar legitimação no discurso científico, principalmente na construção

de teorias raciais, muito marcante na colonização do continente africano entre os século XIX e XX.

Tradição passa,  assim,  a  ser  uma  categoria  de  enquadramento  das  práticas  socioculturais  de

civilizações  tidas  como  “atrasadas”  pelo  pensamento  moderno/colonial.  A ideia  de  feitiçaria,

bruxaria ou magia também nasce deste processo de confronto, onde as formas nativas de interação

com a natureza, assim como práticas culturais e de cura ligadas a ela, passam a caracterizar práticas

malignas e demonizadas, combatidas pelos colonizadores por afrontarem os valores cristãos e não

serem compreensíveis pela ótica da medicina e ciência modernas.

Para  Boaventura  de  Souza  Santos,  “o pensamento  moderno ocidental  é  um pensamento

abissal”.38 O autor coloca que distinções visíveis e invisíveis são criadas para delimitar a validade

dos conhecimentos, tornando a forma de pensar ocidental como única realidade plausível frente a

saberes  diversos,  considerados  como  decorrentes  de  épocas  passadas  e,  desta  forma,  não

pertencentes  a  única  realidade  aceita:  moderna,  baseada  no  método  científico  de  produção  do

conhecimento.  O pensamento abissal encontra-se na origem da criação dos territórios coloniais,

radicalizando  as  distinções  entre  diferentes  cosmologias  e  epistemes.  Atualmente,  podemos

perceber  manifestações  observáveis  do  pensamento  abissal  no  Direito  e  na  produção  do

conhecimento, por exemplo: qualquer situação, acontecimento ou crença que não se enquadre na

dicotomia  legal/ilegal,  ou  então  verdadeiro/falso  será  descartado  da  realidade  por  não  ser

considerada válido.  Sendo assim, no pensamento abissal, não é possível a co-presença de mais de

uma episteme 'deste lado da linha': qualquer manifestação que não se enquadre nas estruturas da

compreensão  moderna/colonial  será  considerada  exterior  à  única  realidade  concreta  da

modernidade, sendo relegadas, assim, 'ao outro lado da linha'. A linha, nesta forma de pensar o

38 SANTOS, Boaventura de S. “Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes”. In
SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010b
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mundo, representa a separação entre o considerado verdadeiro – perspectiva que, segundo Santos,

baseia-se na ciência, na teologia e na filosofia modernas39 – e o falso – todas as outras inúmeras

formas de organização externas ao pensamento moderno colonial ocidental. 

A ideia  de  tradição  foi  forjada  a  partir  destes  princípios,  e  utilizada  como  ferramenta

legitimadora do colonialismo, uma construção que visava a hierarquização de diferentes formas

perceber  o  mundo,  assim  como  suas  decorrentes  estruturas  socioculturais.  As  práticas  nativas

existentes  nos  territórios  colonizados  não  puderam ser  totalmente  extinguidas,  se  adaptando  a

imposição  dos  sistemas  coloniais  e  se  materializando  no  cotidiano  da  população  que  se  via

enquadrada,  porém  não  contemplada,  pelos  valores  trazidos  pelo  homem  branco.  Assim,  o

pensamento abissal que dá base à modernidade ocidental não pode reconhecer outras formas de

saber e outras cosmologias e, dessa forma, conceitua como tradicional práticas que, em sua ótica

limitada e dualista, não podem caracterizar formas contemporâneas de expressão cultural,  sendo

necessário reforçar seu caráter ultrapassado – a partir do pensamento hegemônico, o conhecimento

nativo é tradicional, estável, imutável e corresponde a formas de vida que não existem mais. A

realidade contemporânea é resultado da modernidade, e apenas dela:

“O presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado invisível
ao ser reconceptualizado  como o passado irreversível deste lado da linha. O
contato  hegemônico  converte  simultaneidade  em não-contemporaneidade.
Inventa passados para dar lugar a um futuro único e homogêneo.  […] A
mesma cartografia abissal  é constitutiva do conhecimento moderno.  Mais
uma vez, a zona colonial é,  per excellence,  o universo das crenças e dos
comportamentos incompreensíveis que de forma alguma podem considerar-
se conhecimento, estando, por isso, para além do verdadeiro e do falso. O
outro lado da linha alberga apenas práticas incompreensíveis,  mágicas ou
idolátricas.  A  completa  estranheza  de  tais  práticas  conduziu  à  própria
natureza humana de seus agentes.”40

Sendo assim, o pensamento abissal está presente em todas as estruturas sociais, políticas e

econômicas  trazidas  pela  cultura  do  colonizador,  ainda  se  perpetuando  através  das  diversas

colonialidades que perpassam o cotidiano. Assim como a colonialidade do gênero proposta por

Lugones,  outras  óticas  de  opressão  permitem  compreender  de  que  forma  o  sistema  colonial

moderno permanece e interfere nas relações sociais em diversas escalas. Na realidade acadêmica da

produção de conhecimento, a colonialidade do saber perpetua o pensamento abissal: as estruturas

pré-coloniais  ainda  (re)existentes  são,  geralmente,  ainda  vistas  como  outro  em  áreas  como  a

Antropologia,  e  fortemente ausentes  em outras  disciplinas,  como a História  e  a  Geografia,  por

exemplo. O pensamento científico, com seu método objetivo de produção de conhecimento ainda é

colocado em contraposição  à  conhecimentos  populares/tradicionais,  aceitos  dentro  da  academia

39 Idem, p. 33.
40 Idem, p. 37.
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apenas como objeto de pesquisa. Academicamente, a produção de conhecimento é ainda hoje uma

relação desigual entre sua forma hegemônica e subalterna: enquanto se espera que a instituição

teorize, espera-se dos outros tipos de organização social ainda existentes apenas o fornecimento de

estudos de caso - e que se mantenham nesta posição.

Nas relações cotidianas, contudo, a imposição do pensamento abissal não se dá de forma

unilateral,  estando  em  constante  disputa  com  outras  realidades,  não  conseguindo  se  sobrepôr

passivamente.  Dessa  forma,  a  tentativa  de  imposição  da  linha  abissal  ao  corpos  e  mentes

colonizados resulta numa ruptura na qual histórias locais - isto é, a realidade autônoma resultante de

uma  conjuntura  própria  que  leva  ao  desenvolvimento  de  uma  epistemologia  particular  a

determinado povo em um determinado lugar do planeta – encontra a cultura colonial de caráter

hegemônico e universalista, resultando em realidades locais extremamente diversas, complexas e

híbridas, assimilando-se e adaptando-se de forma particular.

A exclusão  material  e  histórica,  gerada  a  partir  da  alteridade  imposta  pelo  pensamento

abissal,  também implica  numa historicidade  própria,  porém fora  dos  parâmetros  impostos  pela

cultura  dominante.  A memória,  a  resistência  e  as  marcas  das  culturas  próprias  às  populações

excluídas só deixam sua marca no discurso hegemônico (e em seu método de produção) a partir da

ótica  distorcida  do  colonizador,  sendo preciso  procurar  em outros  meios  formas  de  resgate  de

trajetórias que se perpetuam por outras dinâmicas, muito além do documento escrito. As práticas

culturais  -  tidas  como tradicionais  por uma perspectiva binária  entre  tradição e  modernidade –

trazem em sua resistência uma narrativa que permite, então, investigar de que forma se deu sua co-

existência com a cultura dominante, e de que forma esse embate possibilita refletir sobre as histórias

de  pessoas  que  se  encontravam  nessa  fronteira.  Assim,  ao  tratarmos  de  práticas  culturais  das

populações nativas em África, no caso específico das mulheres, alguns questionamentos serão ponto

de  partida  para  as  análises:  quais  são  as  estruturas  sociais  que  dão a  base  para  essas  práticas

culturais? De que forma tais práticas foram combatidas, assimiladas ou ressignificadas ao longo da

história? Quais foram as mudanças causadas por sua coalizão com a cultura colonial moderna, e em

que contexto se dá sua prática no cotidiano?  

Neste  trabalho  não  proponho a  reflexão,  então,  acerca  das  dicotomias  discursivas  entre

tradição x modernidade. Ao invés disso, pretendo compreender a noção de tradição apenas como

mais  uma  limitação  conceitual  que  intenta  deslegitimar  outras  formas  de  saber  e  fazer  como

realidades vivas, presentes e, acima de tudo co-existentes ao sistema civilizacional eurocêntrico,

capitalista  e  patriarcal.  Dessa  forma,  penso que  é  possível  evidenciar  de  forma mais  intensa  a

historicidade muitas vez negadas às culturas locais de território colonizados que, ao serem limitadas

ao seu caráter tradicional, tornam-se culturas ahistóricas, estáticas, que habitam o outro lado do
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abismo colocado pela modernidade colonial. As práticas culturais que resistiram às imposições do

ocidente,  nas  mais  diferentes  esferas  –  religiosa,  linguística,  econômica,  política,  etc.  -  devem

caracterizar um elemento presente na formação de identidades e relações de poder, uma vez que são

elas  que,  muitas  vezes,  significam  acontecimentos  cotidianos  na  vida  dos  colonizados,

especialmente  quando  se  está  inserido  fora  da  esfera  que  se  beneficia  da  estrutura  colonial,

patriarcal e capitalista. 

Partir de uma reflexão que permita entender a contemporaneidade de práticas culturais ainda

presentes torna-se extremamente necessário em uma realidade como a de Moçambique. Como será

abordado de forma mais  aprofundada no próximo capítulo,  a  realidade pluriétnica do território

interferiu diretamente na forma como o colonialismo português se estabeleceu nas diversas regiões;

apesar  disso,  os  “usos e costumes” nativos  eram vistos  de forma homogênea,  como formas de

manifestação selvagens.  Segundo Meneses41,  nos últimos quinze anos no país,  tem havido uma

importância renovada na forma como a população têm lidado com práticas de feitiçaria, bruxaria,

curandeirismo, entre outras formas considerados como tradicionais às  culturas locais. O porquê,

entretanto, dessa persistência, poucas vezes é explorado, mas representam em si retóricas de poder

que tem emergido em África no século XXI que podem nos ajudar a refletir sobre as continuidades

presentes na realidade de mulheres em Moçambique:

“Num mundo onde a força hegemônica da racionalidade moderna é  uma
realidade  presente,  mas  em  concorrência  com  outras  formas  de
conhecimento, uma das principais disputas diz respeito àquilo que precisa
ser conhecido (ou ignorado),  a como representar  este saber e para quem.
Falar  de  diversidade  cultural  implica  numa  diversidade  de  saberes.  No
entanto,  durante  a  maior  parte  da  história  colonial  e  contemporânea  de
Moçambique,  o objetivo tem privilegiado uma interpretação moderna das
culturas locais.  No campo das ciências sociais,  as metáforas sobre corpos
dóceis,  mas vazios  ou limitados nas  experiências  e  saberes,  persistem.  A
criação da alteridade enquanto espaço vazio, desprovido de conhecimento e
pronto a ser preenchido pelo sabe e cultura do Ocidente, foi o contraponto da
exigência  colonial  de  transportar  a  civilização e sabedoria  para  os  povos
vivendo  supostamente  nas  trevas  da  ignorância  […],  transformando  os
autóctones  em  objetos  naturais,  situando-os  num  espaço-tempo
temporalmente indeterminado, mas ainda assim periférico, sobre quem urgia
agir,  para  os  'introduzir'  na  ciência,  sinônimo  do  espaço-tempo  único
moderno.”42

Cada prática teve adaptações diferentes em contato com a cultura hegemônica, incluindo o choque

com  as  significações  próprias  às  cosmologias  locais.  No  caso  das  mulheres  nativas,  não  foi

diferente:  assim,  historicizar  o  processo de  produção das  'tradições',  como um dos reflexos  da

41 MENESES,  Maria  Paula  “Corpos  de  Violência,  Linguagens  de  Resistência:  as  complexas  teias  de
conhecimento no Moçambique Contemporâneo” In: SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. Epistemologias do Sul.
São Paulo: Cortez, 2010b

42 Idem, p.  226.
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colonialidade do gênero, permite perceber como as práticas tidas como tradicionais, relegadas ao

outro  lado  da  linha  no  pensamento  abissal,  são  um  exemplo  da  inter-relação  do  processo  de

engendramento com outras estruturas de hierarquização do poder/saber, possibilitando o regate de

trajetórias femininas que tem na fronteira criada a partir do embate cultural uma possibilidade de

resistência e subversão.
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Parte II

Gênero e Tradição em Moçambique: instrumentos
de disputa dos corpos femininos
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A construção discursiva da mulher moçambicana: o combate às práticas tradicionais

A(s) mulher(es) moçambicana(s). É sobre elas que se debruçam as reflexões desta pesquisa.

Sendo que um dos pontos colocados até  aqui  está  na necessidade de uma pluriversalização do

gênero, negando seu caráter universal, e focando nas suas significações locais para compreender as

relações próprias do contexto africano, torna-se necessário levantar os elementos contextuais do

cotidiano das mulheres partindo de Moçambique, na tentativa de articular os processos econômicos

e políticos a partir  da colonialidade do gênero. Procura-se, assim,  evidenciar a centralidade da

regulação do gênero e da sexualidade femininos na formação do Estado no país.43 Levantamos,

então, um questionamento: quais são (e foram) as implicações de ser mulher em Moçambique? A

resposta  a  essa  pergunta,  contudo,  não  é  única,  muito  menos  simples,  se  ressignificando

paulatinamente e conjuntamente com os processos históricos de formação  de Moçambique. Sendo

assim, a mulher moçambicana é uma criação tão recente quanto o próprio estado moçambicano,

sendo necessário compreender o processo histórico da construção da nação, além das relações deste

com a realidade pluriétnica do território, composta por  estruturas sociais distintas, no intuito de

evidenciar os desdobramentos da colonialidade do gênero nas diferentes regiões do país, e de que

forma isso influenciou as práticas culturais locais destinada às mulheres.

Segundo  o  censo  populacional  de  1997,  a  mulher  moçambicana  representava  53%  da

população, de um total de 15,7 milhões de moçambicanos. A diversidade étnica impede que seja

traçado  um  perfil  único  para  as  mulheres  que  residem  no  território,  mas  alguns  elementos

populacionais gerais devem ser levados em consideração. Isabel Casimiro aponta que a população

moçambicana é jovem e predominantemente rural (77%), sendo que a Cidade de Maputo, capital

localizada no extremo Sul do país, concentra metade da população urbanizada.44 Isso significa que a

maior parte da população no resto do território, que vive fora dos centros urbanos, não têm acesso a

políticas adequadas de saúde e educação formal, ainda recorrendo a métodos e práticas locais ao

lidar  com situações  como  enfermidades  ou  disputas  entre  membros  da  comunidade.  Sobre  as

condições  de  vida  da  população,  a  autora  aponta  que  o  acesso  a  água  potável,  saneamento,

eletricidade ainda é extremamente limitado –  segundo os dados, apenas um quarto da população

urbana e menos de um décimo da população rural têm acesso a essas condições essenciais, estando

43 PINHO,  Osmundo.  “O  Destino  das  Mulheres  e  de  sua  Carne:  regulação  de  gênero  e  o  Estado  em
Moçambique”. Cadernos Pagu, v. -, 2015, p. 170.

44 CASIMIRO, Isabel. Paz na Terra, Guerra em Casa: Feminismo e Organização de Mulheres em Moçambique. 
Maputo: Promédia, 2004, p. 144
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as  mulheres  ainda  mais  expostas  a  tais  condições.  A realidade de pobreza e  desatenção estatal

implica  em  altas  taxas  de  fertilidade  e  casamentos  prematuros,  recorrentes  a  grande  parte  da

população feminina do país,  se agravando ainda mais nas regiões distantes dos grandes centros

urbanos. 

Apesar destes indicadores, entretanto, a constituição de 1990 garante às mulheres igualdade

de direitos, dentro dos padrões democráticos que passaram a vigorar no país após o fim do regime

socialista. Quais são, então, os fatores que separam as propostas constitucionais de igualdade das

reais condições vividas pelas mulheres em Moçambique? Esses fatores influenciam as diferenças

regionais da mulher, abordadas no romance de Chiziane? E de que forma essas contradições estão

refletidas na permanência de práticas nativas que ainda se mantêm nas sociabilidades cotidianas da

população nas diferentes regiões? O romance de Paulina Chiziane proporciona um mergulho numa

escala íntima da diversas relações vividas pelas moçambicanas mas, para compreender de forma

mais aprofundada tal realidade, é necessário analisar historicamente os processos que ocorreram no

país, evidenciando as construções sociais de tais mulheres ao longo do processo de formação de

Moçambique,  além das  relações  deste  com a  realidade  pluriétnica  do  território,  no  intuito  de

evidenciar os desdobramentos da colonialidade do gênero nas diferentes regiões do país. Aliado a

isso,  as  políticas  estatais  em  relação  as  práticas  “tradicionais”  sempre  estiveram  ligadas  a

necessidades de controle das diferentes populações. No caso específico das mulheres, Osmundo

Pinho aponta as diversas continuidades nas formas de regulação do gênero entre o período colonial

e frelimista, evidenciando como o controle das mulheres, a partir de padrões pré estabelecidas, era

uma ferramenta de legitimação de diferentes governos e formas de dominação. 

O território que hoje caracteriza a República de Moçambique localiza-se no sudoeste do

continente  africano,  banhado  pelo  Oceano  Índico.  As  estruturas  contemporâneas  do  estado

moderno/colonial  em  Moçambique  são  relativamente  recentes,  resultado  direto  da  colonização

portuguesa, sendo o território que hoje corresponde à Moçambique delimitado oficialmente apenas

em  1884-85,  pelo  Tratado  de  Berlim.  O  mapa  a  seguir  traz  as  divisões  político-geográficas

decorrentes  do processo de delimitação territorial  colonial:  ao norte,  o  Rio Rovuma delimita  a

fronteira de Moçambique com a Tanzânia; a noroeste, o país faz fronteira com o Malaui e a Zâmbia;

a oste, está o Zimbábue; e, finalmente, a sul, estão as fronteiras da África do Sul e Suazilândia. A

leste  do  país  temos  a  costa  litorânea,  banhada,  como  já  comentado,  pelo  Oceano  Índico.

Regionalmente, Moçambique se divide em três regiões: a partir do Rio Rovuma e a norte do Rio

Zambeze,  incluindo a costa,  temos a  região Norte,  que engloba as províncias  de Niassa,  Cabo

Delgado e Nampula; no eixo do Rio Zambeze temos a região do centro, que engloba as províncias

de Tete, Manica, Zambézia e Sofala; entre o sul do Rio Zambeze até a praia de Ponta do Ouro,temos
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a região sul, caracterizada pelas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. A capital do país, a

cidade de Maputo (chamada Lourenço Marques no período colonial), encontra-se no extremo sul do

pais, na província de mesmo nome, e detém estatuto provincial. Segue a disposição geográfica do

país:

(Imagem 1 - Mapa político-geográfico da República de Moçambique)

Apesar  de ter  seu território diretamente colonizado pelos  portugueses  apenas  no fim do

século XIX, a relação dos povos da região, principalmente da costa, com o comércio exterior já era

intensa no período pré-intrusão. A diversidade étnica do território de Moçambique é enorme, tendo

uma grande variabilidade linguística e cultural em cada região do país, como será aprofundado mais

a frente. Atualmente, os povos que compõem o território moçambicano caracterizam o grande grupo

etnolinguístico dos Bantus, disseminado por grande parte do território da África subsaariana, mas

europeus e asiáticos também compõe a população local. O tronco linguístico bantu engloba diversas

subdivisões regionais em Moçambique, no  norte, centro e sul do país.

Vários povos que habitavam o território de Moçambique já estavam em contato com os
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portugueses desde o fim do século XV, quando Pêro da Covilhã e Vasco da Gama chegaram àquela

parte do continente. Encontraram civilizações estabelecidas, com um comércio bem diversificado

que contava com forte presença árabe, principalmente na costa norte, assim como o grande Estado

de  Gaza  na  região  sul.  Para  os  portugueses,  o  território  representava  uma  rota  estratégica  no

caminho marítimo para as Índias, intensificando, a partir daí, sua presença na região. Inicialmente

em Sofala e na Ilha de Moçambique, foram construídas feitorias para a exploração comercial; nas

décadas seguintes, o interesse nas regiões auríferas levou os colonizadores para regiões do interior

do território, onde se criavam novos assentamentos coloniais. 

A medida que os portugueses avançavam na ocupação do território,  era  necessário criar

também estratégias para controle das populações locais sob os interesses coloniais, principalmente

após a partilha oficial do continente em 1885, na Conferência de Berlim. Nesse momento, surge o

interesse  em  compreender  as  realidades  culturais  para  o  controle  político  dos  corpos  nativos,

inseridos  em  significações  diversas  ao  longo  do  território,  incluindo  a  realidade  de  mulheres

“nativas”. Osmundo Pinho considera o ano de 194145 como marco de uma nova fase de ordenação

ideológica  da administração colonial  em Moçambique,  passando a  ter  um exercício  efetivo  no

território46.  Pela  primeira  vez,  mulheres  de  etnias  distintas  passam  a  ter  um  enquadramento

discursivo por parte do Estado, nessa altura colonial, que via as “nativas” como pertencentes ao

lado de lá da linha.  É no período colonial que tem início regulação de gênero da mulher nativa,

imposta às formas de organização étnicas diversas que compunham o território. Dessa forma, o

papel da mulher deixa de ser pautado apenas pelas realidades sociais locais, e passa a ser definido

de forma homogênea pelas estruturas de controle do Estado colonial. O objetivo da administração

portuguesa, entretanto, não era suprimir as práticas locais em função do projeto civilizatório, mas

manter  as  populações  nativas  relegadas  a  categoria  de  segunda  classe,  codificando  então,  a

diversidade de práticas locais em documentos que procuravam prever os “usos e costumes” das

populações do território. 

Segundo  Osmundo  Pinho,  esta  regulação  da  mulher  nativa  em Moçambique  teve  mais

continuidades que rupturas entre o período colonial e do pós-independência, quando as políticas de

modernização da Frelimo47 tiveram início. O ideal de feminilidade baseado nos princípios cristãos

45 As políticas  estatais  dispensadas ao território moçambicano pelos  portugueses  estavam diretamente ligadas  ao
contexto político da metrópole: em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, que se deu majoritariamente em
território Europeu, Portugal estava sob o regime de Antônio Salazar, o que interferiu nas políticas de dominação
destinadas às colônias.    

46 PINHO, Osmundo. “O Destino das Mulheres e de sua Carne: ...”. p. 161.
47 A Frente  de  Libertação  de  Moçambique  (FRELIMO)  foi  a  organização  que  liderou  e  venceu  a  luta  armada

anticolonial,  tomando  o  poder  em  1975.  Sua  política  marxista  propôs  uma  reestruturação  da  sociedade
moçambicana, incluindo a participação feminina, assim como a relação da mulher com a sociedade, tendo como
uma das bases de sua política a centralidade e defesa da família nuclear.
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de subordinação feminina, com a limitação do papel social da mulher à família e à maternidade não

apenas  foram apropriados,  mas  reforçados  como nunca  durante  o  período  socialista  frelimista,

implicando em imposições que perduram até hoje na realidade das mulheres moçambicanas. Após a

luta anticolonial, a FRELIMO se depara com a questão da falta de uma identidade unificada entre a

população moçambicana. Para o grupo, era necessário integrar todo o país dentro de um projeto

modernizador que traria o fim da opressão e da desigualdade imposta pelos colonos. Para os líderes

da FRELIMO, era necessário acabar com todos os resquícios do estado colonial e, a partir do zero,

construir uma nação renovada, trazendo em seu discurso também a necessidade de se acabar com os

costumes e práticas tradicionais,  uma vez que remetiam a um passado de atraso e  baseado em

divisões étnicas. A FRELIMO sabia da complexidade da questão étnica no país, e justamente por

isso, seus líderes mais renomados (como Eduardo Mondlane e Samora Machel) viam nessa divisão

um problema, uma vez que possibilitou vantagens para a dominação portuguesa. Em seus discursos,

Mondlane utiliza da memória de dominação do período colonial para erguer uma identidade única,

colocando o colonizador como o inimigo em comum que une os moçambicanos na construção de

um novo país. Segundo ele, numa declaração dada no II Congresso da FRELIMO, em 1968, era

necessário “eliminar todas as causas de divisão entre os diferentes grupos moçambicanos; construir

a  Nação  Moçambicana,  na  base  da  igualdade  de  todos  os  moçambicanos  e  do  respeito  pelas

particularidades regionais”48. Esse discurso de unidade moçambicana era necessário, pois trazia uma

legitimação para  a  FRELIMO frente  a  uma população com realidades  e  interesses  diversos.  A

adoção do português como língua oficial, além da determinação geográfica do território do país, são

aspectos englobados pela  FRELIMO na construção do nacionalismo moçambicano,  mas que já

demonstram assimilações de elementos próprios à imposição do estado colonial em seu projeto de

edificação da Nação: os principais elementos de legitimação da moçambicanidade que estava sendo

forjada  –  o  território  e  a  língua  –  eram herança  direta  do  Estado  colonial  português.  E  essas

continuidades estariam presentes também em outros aspectos do novo governo.

Com o assassinato de seu líder Eduardo Mondlane, em 1969, a FRELIMO sofre mudanças

em seu perfil  político.  Em 1970, o líder  militar  Samora Machel  toma a frente  da organização,

restruturando-a agora como partido único, de orientação marxista-leninista. É nesse ponto que o

projeto de construção da nação toma um papel central na forma de atuação do Estado. Esse projeto

nacional tinha como ponto central a total ruptura com o passado de Moçambique – seja o colonial

ou o tradicional. Ao contrário de outros países africanos (como, por exemplo,  a Tanzânia), que

buscavam em suas raízes africanas sua afirmação como nação, Samora defendia que o país deveria

48 MONDLANE, Eduardo. apud. PAREDES, Marçal. "A construção da identidade nacional moçambicana no pós-
independência: sua complexidade e alguns problemas de pesquisa", Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40.
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ser reconstruído do zero, por moçambicanos renovados49. Esse combate ao que Samora chamava de

“tendências divisionistas” mostra o caráter da singularidade do processo do país, uma vez que a

política  adotada  trazia  uma  reflexão  teórica  marxista,  mas  também  uma  preocupação  com  as

especificidades  da  realidade  de  Moçambique,  o  que  Lorenzo  Macagno  chamou  de  “marxismo

caseiro”50.  Assim, o discurso político de Moçambique no pós-independência não se alinhava de

forma  integral  a  modelos  como  a  URSS,  mas  também  não  se  enquadrava  nas  políticas

marcadamente étnico-africanas. 

Um ponto fundamental no projeto da FRELIMO era que a base para essa reconstrução do

país  residia  no  enquadramento  da  população  dentro  de  um  ideal  político,  o  Homem  Novo

moçambicano. Fica evidente aí o caráter moral da Revolução, que via este enquadramento social

como necessário para a edificação da democracia popular almejada. O objetivo era a reeducação

dos cidadãos com base na ciência e no racionalismo, com a destruição de valores ditos negativos,

reacionários ou tradicionalistas. Tal discurso tinha a proposta de um enquadramento não apenas

social, mas também físico, estendendo seu discurso especificamente ao papel a ser desempenhado

pelos corpos femininos. 

“A libertação da mulher é uma necessidade da Revolução”51. É dessa forma que Samora

Machel  se  refere  à  participação  feminina  na  consolidação  de  um  Estado  independente  em

Moçambique. As concepções de “libertação da mulher”, contudo, refletiam um conjunto de valores

intimamente ligados ao projeto modernizador nacional da Frelimo, influenciando também os ideais

acerca  de  comportamento  e  participação  social  femininos.  Durante  a  guerra  de  libertação,  a

participação feminina foi intensa, desempenhando atividades que iam desde a logística de recursos

até o confronto direto com o exército  português.  Os destacamentos femininos,  grupos militares

compostos por combatentes mulheres, tiveram importante participação nas lutas contra o exército

português; após a vitória da Frelimo e da adoção de um sistema marxista-leninista de governo, o

discurso de construção da Nação via na emancipação feminina um fator central para que a opressão

capitalista  chegasse  ao  fim:  “Antes  de  tudo  a  mulher  moçambicana  afirma-se  como  elemento

político armado. No combate armado em que ela participa fraternalmente ao lado do homem, a

mulher afirma-se como elemento transformador da sociedade.”

49 PAREDES, Marçal.  Op. Cit., p. 146
50 MACANHO, p. 19
51 COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. A mulher é um elemento transformador da sociedade. Coleção de Estudos

e Orientações, 1980, p. 12.
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(Imagem 2 – Cartaz da FRELIMO, 1976)

Após a guerra de libertação, uma forte campanha de enquadramento moral das mulheres

teve  início.  A insistência  e  reforço  do  papel  da  mulher  como  mãe  e  esposa  afetuosa  estava

intimamente ligada com sua limitação ao seio da família, estando a estrutura de família nuclear no

centro do projeto de conscientização da nova geração de cidadãos moçambicanos. Desta forma, as

mulheres precisavam tomar partido contra a exploração sofrida,  tanto pelo colonialismo quanto

pelas autoridades e valores tradicionais, de forma a ter capacidade de lutar contra sua condição

submissa. Assim, aliados aos papéis de mãe e esposa, estavam o de guerrilheira e estudante: sua

participação  na  esfera  pública,  porém,  estava  limitada  às  diretrizes  impostas  pela  organização

política  da  Frelimo.  Com  esse  intuito,  a  emancipação  feminina  era  tida  como  algo  urgente  e

necessário para a  devida consolidação do processo revolucionário,  pois sua essência cuidadora,

formadora e orientadora, teoricamente própria à natureza da mulher, seria indispensável no processo

de libertação. Assim, ao lado do reforço do papel materno, emerge de forma conjunta o discurso da

mulher militante: libertar a mulher e mãe moçambicana caracterizava uma tarefa primordial para a

construção de uma Nação livre do julgo colonial e igualitária, e a opressão física e moral  eram

citadas pelo líder Samora Machel como elementos básicos de alienação feminina. Consciente destas

limitações, ela poderia combatê-las e, a partir disso, desempenhar o papel de esposa-mãe-
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revolucionária que lhe caberia de acordo com o discurso frelimista. A regulação ao gênero deixa de

ser baseada no projeto civilizador colonial e passa a ser baseada no projeto modernizador frelimista.

Como elemento legitimador central  desse discurso de “emancipação feminina”,  estava o

combate às práticas tradicionais das populações, fomentando um tensionamento delicado com as

formas de organizações locais e, consequentemente, as diferentes implicações do gênero em cada

região do país. Com a adoção do modelo político marxista-leninista há um maior recrudescimento

do discurso contra as práticas tradicionais, já que as autoridades baseadas na tradição traziam em

sua essência formas próprias e descentralizadas de organização e legitimação política. Isso era visto

de forma negativa pela FRELIMO, que defendia uma política totalmente centralizada no modelo de

Partido Único, como aponta Alcinda Howana:

“A ideologia marxista da FRELIMO oferecia um discurso consistente contra a
exploração colonial e capitalista e um projeto de edificação da nação sem divisões
étnicas  e  raciais,  no  qual  os  sistemas  de  linhagem  e  as  estruturas  de  poder
tradicionais não desempenhavam qualquer papel.  [...]  Neste sentido,  a religião
tradicional torna-se uma forma rival de poder, que tem que ser disputada pela
nova ordem política.”52

 

Além disso, segundo seu discurso, tais autoridades teriam colaborado como intermediárias durante

o período colonial e, por isso, deveriam ser extintas. A proposta era tirar o indivíduo do âmbito

tribal para que ele viesse a construir a Nação. E o combate à simbologias que remetessem a práticas

culturais diversas em cada região estava no cerne desta edificação de uma identidade moçambicana

homogênea, unificada. No caso das mulheres, as práticas de maior expressão nas regiões norte e sul

tiveram  atenção  especial  nos  discursos  da  FRELIMO.  O  obscurantismo  representado  por  tais

práticas partia de uma visão materialista, na qual reproduziam as opressões contra a mulher. Samora

Machel, em um discuso proferido em 1973, apresenta os argumentos que associavam as práticas

culturais locais à posição subalterna da mulher na sociedade: 

“O obscurantismo, a ignorância, são irmãos gêmeos da superstição e os pais
da passividade. Todas as superstições, as religiões, sempre encontraram o
terreno mais fértil no seio da mulher, porque esta se encontrava mergulhada
na  maior  ignorância  e  obscurantismo.  Na  nossa  sociedade,  os  ritos  e
cerimônias aparecem como o veículo principal de transmissão dos conceitos
da sociedade sobre a inferioridade da mulher, sobre a sua subserviência em
relação ao homem. É a este nível ainda que se propagam numerosos mitos e
superstições que se destinam objetivamente a destruir o espírito de iniciativa
da mulher; e reduzi-la à passividade.A própria educação familiar acentua e
reforça estes diversos aspectos. Desde criança a rapariga é educada duma
maneira  diferente  do  rapaz,  é-lhe  inculcado  um  sentimento  de
inferioridade”.53

52 HONWANA, Alcinda M. Espíritos vivos, tradições modernas: Possessão de espíritos e reintegração social pós-
guerra no sul de Moçambique. Maputo: Promédia, 2002, p. 171-174.

53 MACHEL,  Samora.  1º  Conferência  da  Mulher  Moçambicana:  comunicado  final.  In:  Jornal  A  Voz  da
Revolução- órgão oficial da Frente de Libertação Nacional (FRELIMO), nº 16, março de 1973, p. 6 - 7.
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Sobre  o  lobolo  e  a  poligamia,  o  documento  produzido  pela  FRELIMO  sobre  a  emancipação

feminina traz as seguintes considerações:

“O caráter do casamento avilta-se: em vez de ser uma relação harmoniosa
espiritual,  social  e  física  entre  dois  seres  para  viverem  juntos  e  juntos
assegurarem a educação da geração futura, o casamento passou a ser antes de
mais uma forma para o homem adquirir mão-de-obra. A poligamia, que é o
sistema em que o homem possui várias mulheres, aparece assim como forma
de o chefe de família – proprietário, aumentar sua força de trabalho. […] A
prática do lobolo ou do dote mostram claramente, apesar da evolução que
sofreram, que se trata deuma forma de aquisição de mão-de-obra. […] Para
manter  a  mulher  nesta  situação  de  dominada  e  explorada  ao  longo  dos
séculos,  a  sociedade  tradicional  foi  forjando  mitos,  ritos  tradições  e
preconceitos  que  visavam  justificar,  preservar  e  acentuar  o  caráter  de
inferioridade da mulher”.54 

A visão  da  FRELIMO não  estava  totalmente  equivocada,  principalmente  após  as  assimilações

impostas  pelo  colonialismo,  mas  também  não  tomava  em  consideração  a  relação  com  as

cosmologias locais de tais práticas (nas quais a significação ultrapassava seu aspecto monetário), o

que influenciou negativamente nas suas  políticas  de combate,  que ficaram conhecidas como as

políticas do “Abaixo!”: os setores de propaganda procuravam conscientizar a população por meio

de slogans entoados nas conferências e reuniões partidárias, como “Abaixo à poligamia!”, “Abaixo

ao lobolo!”, “Abaixo aos ritos de iniciação!” 55, conjuntamente com outras palavras de ordem que

incentivavam o caráter vitorioso da Revolução e de seus líderes, assim como a continuação da luta

pela libertação. Sobre os ritos realizados nas sociedades do norte, a FRELIMO tinha o seguinte

posicionamento:

“Entre estes ritos um papel particular foi dado aos ritos de iniciação cujo
objectivo  é  o  de  envolver  as  tradições  existentes  numa aura  religiosa  e
metafísica  para  levar  as  pessoas  a  aceitá-las  cegamente  e  de  maneira
dogmática, pondo de lado todo e qualquer espírito crítico.

Estes  ritos  marcam  o  início  da  idade  adulta:  contudo  isto  não
significa que a partir deste momento a mulher passa a assumir um papel
ativo e dinâmico na vida social; eles significam simplesmente que a mulher
está apta, a partir deste momento, a assumir o papel em que a sociedade a
limitou: a procriação de filhos.”56

Foram criados, a partir destas diretrizes, novas estruturas de enquadramento político e social no

intuito de desencorajar, e inclusive reprimir, tais práticas por não estarem de acordo com as novas

políticas  que  proclamavam  a  emancipação  feminina;  a  Organização  da  Mulher  Moçambicana

(OMM) surge neste contexto. O embate frelimista contra as sociedades tradicionais e suas práticas

visava não somente a libertação da mulher a partir de seu discurso de modernização da sociedade,

54 COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. Op. Cit., p. 8.
55 ARNFRED, Signe. Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa. Suffolk: 

Nordiska Afrikainstitutet, 2011, p. 167.
56 COMITÊ CENTRAL DA FRELIMO. Op. Cit., p. 8
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dicotomizando e homogenizando o mosaico cultural que formava o território moçambicano, mas

também  uma  centralização  política  que  era  ameaçada  pelas  autoridades  tradicionais,  a  nível

regional.  Mas,  apesar  dos  esforços  do  novo  governo  “[...]  as  instituições  tradicionais  não

desapareceram e continuaram a operar clandestinamente, tanto nas zonas rurais como nas urbanas.

As  pessoas  continuaram  a  utilizar  estas  instituições  mas,  ao  invés  de  se  envolverem  em  tais

actividades à luz do dia, faziam-no à noite e em segredo.”57 

 As práticas culturais de cada região estavam na estrutura das relações sociais da população,

de forma que continuaram a fazer parte da realidade das diferentes populações do território, apesar

dos esforços frelimistas. A persistência da tradição tão combatida pela FRELIMO se deu por uma

série de fatores, entre os quais podemos elencar alguns pertinentes a esse recorte: apesar da ótica

materialista  baseada  numa  perspectiva  marxista  (portanto,  eurocêntrica)  de  modernidade  -  que

colocavam as práticas culturais locais como instrumentos de opressão -, estas estavam intimamente

conectadas com as significações espaçotemporais de cada povo, refletindo estruturas cosmológicas

de ancestralidade e relação com o meio que não puderam ser combatidas com um discurso que

pouco ou nada tinha a ver com a realidade da maioria da população afastada das zonas urbanas. Em

correlação à isso, as limitações geográficas que haviam sido herdadas tanto dos dois sistemas de

linhagem distintos no território,  aliadas a forma desigual de colonização que essa diferenciação

resultou, além da devastação causada pela guerra civil, levaram a uma impossibilidade por parte da

FRELIMO de prover  as  estruturas  necessárias  de saúde e  educação formais  às  populações  das

regiões rurais. Por fim, suas principais lideranças eram provenientes da região sul,  estando este

aspecto impresso nas diretrizes governamentais dispensadas ao território como um todo.  Mas, para

compreender  de  forma  mais  aprofundada  de  que  forma  isso  reflete  nas  realidades  culturais

femininas, é preciso fazer algumas considerações acerca de tais práticas a partir do desenvolvimento

de cada região a partir de sua própria conjuntura.

Mulheres nortenhas, mulheres sulistas: as práticas culturais femininas e a colonialidade do
gênero nas regiões norte e sul de Moçambique

Neste momento, pretendo historicizar o processo de produção das “tradições” como reflexo

da colonialidade do gênero. As práticas tidas como tradicionais pelo pensamento abissal são um

exemplo  da  inter-relação  do  processo  de  engendramento  e  hierarquização  social  com  outras

estruturas de poder/saber.  Isso gera relações próprias nos diferentes contextos norte x sul,  com

diferentes  modelos  femininos,  ainda  contemporaneamente.  Partindo  dessas  considerações

contextuais gerais colocadas até aqui, proponho analisar, então, as já citadas estruturas sociais das

57 HONWANA, Alcinda. Op. Cit, p. 172.

3



regiões  norte  e  sul  de  Moçambique,  procurando  nesse  ponto  considerar  as  especificidades  em

relação às mulheres de cada uma,  presentes em  Niketche.  Partindo das contribuições de Malyn

Newitt,  ofereço  uma análise  geral  das  causas  e  consequências  do desenvolvimento desigual  da

região norte, predominantemente rural, e da região sul, desde o período colonial concentrando as

atividades  urbanas  do  país,  e  de  que  forma  isso  leva  a  uma  assimilação  diferenciada  da

colonialidade do gênero frente as formas de organização sociais locais, procurando compreender as

divergências visíveis atualmente no país. 

A territorialidade58 moçambicana  está  muito  mais  ligada  aos  elementos  étnicos  de  cada

região, do que de uma identidade nacional comum baseada em fronteiras criadas com objetivos

colonialistas,  e  depois  apropriadas  no  discurso  unificador  frelimista.  Sendo  assim,  busco  uma

proposta interdisciplinar de análise: partindo da contextualização histórica colocada a partir de uma

escala nacional, busco fazer uma análise que interaja com perspectivas geográficas e antropológicas

para compreender a relação regional das populações com o meio, além da forma como isso reflete

em  suas  práticas  socioculturais  decorrentes.  Perspectivar  essa  discussão  a  partir  da

interdisciplinariedade tem como objetivo trazer para a reflexão histórica sua inevitável associação

ao espaço e como as relações culturais historicamente construídas se materializam neste:

“Se  o  espaço  é  apropriado,  marcado,  grafado  (geografado)  no  processo
histórico  tendo,  assim,  uma  historicidade,  esse  fato  nos  impõem  a
necessidade de levar a sério essa geograficidade da história, inclusive, no
campo das ideias, do conhecimento […]. Assim, diferentes territorialidades e
os  diferentes  sujeitos  que  as  portam e agenciam estão  reconfigurando os
lugares, o espaço. A tensão que hoje vivemos é a melhor expressão que a
conformação territorial hegemônica já não consegue mais oferecer abrigo.”59

De  acordo  com  Malyn  Newitt,  alguns  fatores-chave  relacionados  à  geografia  do  país

influenciaram diretamente  no  processo  de  consolidação  socioeconômica  do  período  colonial:  a

então capital da colônia, Lourenço Marques (hoje Maputo Cidade), ficava no extremo sul do país,

onde a colonização aconteceu de forma mais intensa. O foco português na região sul estava ligado à

questão  econômica,  mas  também  social:  os  fluxos  migratórios  temporário  de  mão  de  obra

moçambicana nas minas de ouro da África do Sul, que teve início no fim do século XIX, detinham

grande  interesse  comercial  do  Portugal.  Além disso,  a  cultura  local  da  região  sul,  como  será

abordado a seguir, permitiu uma melhor consolidação das estruturas coloniais. Segundo Newitt, os

portugueses  nunca  investiram em um sistema de  comunicação entre  as  regiões  sul  e  norte;  as

principais rotas de comunicação se davam entre as cidades litorâneas, e a localização da capital ao

58 RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografa do Poder. São Paulo: Ática, 1993.
59 PORTO-GONÇALVES, Carlos W. “De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da 

experiência Latino-americana”. GEOgrafia, Niterói, v. 8, n. 16, 2006, p. 39-43.
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extremo sul priorizava mais a integração com o sistema econômico e de comunicação da África do

Sul do que com as regiões mais ao norte do país.60

Além dos  aspectos  geográficos,  outro  fator  foi  decisivo  na  forma  desigual  pela  qual  a

colonização portuguesa se estabeleceu no território. Em interação com a geografia diversa entre as

duas  regiões,  as  populações  locais  desenvolveram  sistemas  sociais  baseados  em  diferentes

significações do meio que os cercava, influenciado na forma também de organização social. Assim,

a matrilinearidade entre os povos da região Norte, e a patrilinearidade entre os da região Sul, isto é,

sistemas de linhagem distintos, também contribuíram para que a colonialidade  do gênero fosse

recebido de formas diferentes entre cada população. O resultado do choque e/ou aproximação de

valores morais ocidentais - sejam eles coloniais ou frelimistas -, com as formas de organização do

norte e do sul  implicou nas construções femininas diversas abordadas em Niketche. 

No território que hoje corresponde à Moçambique, a fixação dos Bantus se deu por meio de

uma economia de subsistência, com base fundamental na agricultura de cereais, tais como a mapira

e a mexoeira. A organização da produção agrícola, assim como em outros territórios de África, era

desempenhada  pelas  mulheres,  que  produziam para  uma  organização  de  família  alargada,  que

poderia  englobar  a  tribo,  aldeia  ou  clã.  Sendo  assim,  como  principais  produtoras  agrícolas,

detinham  as  técnicas  de  plantação,  assim  como  os  conhecimentos  de  cultivo  das  culturas  de

alimentação, gozando de certa autoridade a partir dessa organização. Os homens estavam ligados às

atividades de pesca e caça, que tinham como finalidade  complementar a dieta alimentar da tribo.

Essas atividades, contudo, configuravam relações diferentes no norte e no sul, uma vez que devido a

fatores como geografia e clima, a agricultura prevaleceu no norte enquanto a pecuária se tornou a

principal forma de produção alimentícia dos povos da região sul.  Dessa forma, as organizações

sociais decorrentes refletiam essa diferença em cada região: como a agricultura passou a ser uma

produção secundária na região sul, a cultura passou a ser orientada para os animais e o pastoreio,

modificando também as relações sociais decorrentes dessa forma de produção, incluindo o papel

social da mulher e sua integração nas cosmologias que baseavam as relações sociais, econômicas e

culturais.

No caso da região norte,  a agricultura continuou a ser o principal meio de produção de

alimentos, reforçando o caráter coletivo da produção em cada tribo ou clã, que se detinha fixa à

terra  na  qual  produziam.  Além  disso,  detentoras  do  papel  de  produção  de  alimentos,  nestas

sociedades as mulheres tem sua fertilidade celebrada na sua capacidade de produção (agrícola) e

reprodução (geração de filhos), estando a cultura em constante vínculo com o poder de geração da

60 NEWITT, Malyn. “Mozambique” In: CHABAL, Patrick. A History of Postcolonial Lusophone Africa. 
Bloomington: Indiana University Press 2002, p. 

5



terra. Sobre o papel das mulheres nas sociedades agrícolas, o mitologista John Campbell discorre

sobre a importância do feminino na construção de arquétipos:

“A mãe alimenta, como o fazem as plantas. Assim, a magia da mãe e a magia
da terra são a mesma coisa. Relacionam se. A personificação da energia que
dá origem às formas e as alimenta é essencialmente feminina. A Deusa é a
figura mítica dominante no mundo agrário da antiga Mesopotâmia, do Egito
e dos primitivos sistemas de cultura do plantio. […] Por muito tempo, nas
sociedades primitivas, a mulher foi a imagem mitológica dominante.”61

Apesar  de  não  referenciar  especificamente  as  sociedades  abaixo  do  Saara,  essa  colocação  de

Campbell permite refletir sobre a formação das mentalidades coletivas que levaram a formação de

diferentes sistemas de linhagens ao norte e ao sul do Rio Zambeze, e suas consequentes práticas

socioculturais. 

A partir  do momento em que os povos ao sul passam a ter  na pecuária e pastoreio sua

principal fonte de subsistência, modifica-se sua relação com a terra e, consequentemente, com o

poder de geração agrícola e humano da mulher.  Deste modo, povos pastores tendem a ser nômades

e,  portanto,  era  comum  a  disputa  por  território  com  outras  tribos  ou  clãs.  Isso  gera  uma

transferência da centralidade da figura feminina em sintonia com a terra para a figura do chefe ou

guerreiro homem responsável pela conquista de novas terras de pastoreio e plantação. Assim, as

atividades  agrícolas  passam a  estar  ligadas  à  conquista  masculina  do território,  interferindo na

forma de organização social e de linhagem nas duas regiões de Moçambique: ao norte, onde as

atividades agrícolas permaneceram como centrais, os povos se organizaram em torno de um sistema

matrilinear  de  linhagem;  já  ao  sul,  onde  o  pastoreio  passou  a  ser  a  atividade  principal,  a

patrilinearidade prevaleceu nas relações sociais. Mas, então, qual seria a diferença principal entre

estes  dois  sistemas  de  linhagem?  De  forma  geral,  esse  não  diz  necessariamente  respeito  à

organização de autoridade propriamente dita, mas dita de que forma esta autoridade é passada para

as gerações posteriores: 

“No período anterior à colonização europeia os sistemas familiares da África
subsaariana eram classificados, segundo o modo de afiliação dos indivíduos,
em patrilineares – quando a afiliação do indivíduo era feita em relação ao
grupo consanguíneo do pai,  -  matrilineares (pertença ao grupo da mãe) e
bilineares. Os modos de afiliação engendravam grupos coletivos designados
linhagens (matrilineares ou patrilineares) que com a sua dimensão territorial
constituíam a tribo igualmente designada clã. Assim, construía-se uma trama
que incluía cada indivíduo ao mesmo tempo em que o vinculava aos outros
indivíduos por conexões genealógicas dentro de determinados espaços e ou
territórios.”62

61 CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athena, 2007, p. 183
62 BAIA, Alexandre Monteiro. “A economia mercantil e a urbanização: o grupo domiciliar na África Sub-

sahariana”. Revista GEOUSP – Espaço e Tempo nº 22, 2007, p. 170.
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A diferenciação  entre  as  sociedades  matrilineares  e  patrilineares  condiziam,  assim,  ao

ancestral em comum da tribo ou clã, que representava o vínculo com a terra: no caso dos povos

agrícolas do norte, seu sistema baseava-se em uma matriarca em comum; nos povos nômades do

sul, a figura central da linhagem era um patriarca. Isso leva a diferenças estruturais na forma de

organização social referentes a autoridade e o direito à terra:

“Nos sistemas predominantemente patrilineares, a terra é geralmente passada
de pai para filho e a mulher é muitas vezes excluída da herança (incluindo
doações  e  transferências  inter  vivos)  de  terra,  o  mesmo acontecendo aos
homens  nos  sistemas  predominantemente  matrilineares.  Um  homem
matrilinear só é  susceptível  de obter  terra,  se ele  não tem irmãs ou se  a
família é particularmente rica. Assim, homens matrilineares tendem a possuir
menos  terra  do  que  os  homens  patrilineares,  enquanto  as  mulheres
matrilineares tendem a possuir mais terras do que as mulheres patrilineares.
As práticas de herança nas sociedades matrilineares são mais diversas e mais
complexas  que  nas  sociedades  patrilineares.  Em  algumas  comunidades
matrilineares como na Malásia e na Índia a filiação e a propriedade seguem a
linha da mãe e a terra é passada da mãe para filha. Em outras comunidades
matrilineares, por exemplo, no sudeste da África, embora a linhagem e a
propriedade sigam a linha da mãe, a terra geralmente passa do tio materno
para o sobrinho.”63

Além dessas, outras implicações sociais estavam envolvidas, como a forma de união familiar pelo

matrimônio. Nas sociedades matrilineares, ao casar-se o homem se muda para a casa da família da

esposa, e é dela o sobrenome passado ao filhos. Além disso, a autoridade maior dentro do lar é do

irmão da mulher, o tio, responsável pela organização familiar e educação dos filhos das irmãs, seus

sobrinhos.  O  homem,  nessa  configuração,  ao  casar-se,  tem um aspecto  secundário  na  relação

matrimonial, que gira em torno da família dela: a possibilidade de divórcio pertence a ambas as

partes, mas as propriedades e guarda dos filhos são da linhagem da esposa. Assim, a centralidade

agrícola da mulher reflete em sua posição social, não necessariamente de autoridade, mas de elo

essencial com a ancestralidade de seu clã ou tribo. Sendo assim, apesar de no sistema matrilinear as

mulheres muitas vezes estarem submetidas à autoridade do irmão, é inegável que a importância

dada a sua natureza de fertilidade e (re)produção está presente na forma como desempenham seu

papel em tais sociedades. Da mesma forma, o casamento não desempenha um papel tão importante

nas relações conjugais, uma vez que a família se importa com a geração de filhos pela mulher da

linhagem, não se atendo particularmente à paternidade nem ao controle sexual feminino.

Já nas sociedades patrilineares, o ancestral patriarca em comum faz com que a autoridade do

clã ou tribo seja passada através do sangue paterno, invertendo a forma de significação do feminino

nas sociedades do sul. Na união matrimonial, é a mulher o elemento externo que se junta ao lar do

63 NARCISO, Vanda Margarida. Mulheres e Terra: Faz a Matrilinearidade Diferença? Uma Leitura da Situação 
no Distrito de Bobonaro em Timor-Leste. (Dissertação de Mestrado) Setembro/2013: Universidade Nova de 
Lisboa, p. 9.
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noivo, mediante o pagamento do lobolo,  como será abordado adiante.  Em caso de divórcio,  as

propriedades e guarda dos filhos pertencem à família do homem, e a mulher é enviada de volta à

casa  dos  pais.  A  mulher,  assim,  também  desempenha  a  função  de  produção  agrícola  e  de

reprodução,  mas seu posicionamento social  é  secundário  perante o protagonismo masculino  na

organização social.

Frente a estas distintas formas de organização local, o processo de colonização modificou,

apropriou e/ou assimilou de forma diferenciada os elementos que compunham a estrutura social de

cada região. Da mesma forma, em contrapartida, as próprias imposições coloniais foram recebidas

diversamente, estando tais diferenças socioculturais ligadas a uma maior ou menor resistência ao

processo colonizador, incluindo o elemento da colonialidade do gênero. O posicionamento social

feminino diferente no norte e no sul  perdurou mesmo frente as bases morais cristãs/ocidentais,

criando  interações  e  sociabilidades  extremamente  complexas  na  diferença  colonial,  onde  as

cosmologias  e  práticas  culturais  tiveram um processo  de  adaptação,  mas  não  conseguiram ser

completamente neutralizadas.  Sendo assim,  é  possível  partir  das mudanças  de algumas práticas

culturais locais ao longo da história do país, traçando uma análise que permita sobrepôr duas lentes:

primeira, de que forma a criação da “tradição” dos povos em Moçambique revela a construção de

uma alteridade, mas também de resistência cultural; partindo daí, a segunda lente de análise busca

resgatar as especificidades da construção do gênero, procurando compreender, a partir das práticas

destinadas  às  mulheres,  quais  os  processos  de  ruptura,  mas  também  de  continuidade,  que

permearam a realidade da mulher nativa no país. 

Os Ritos de Iniciação Femininos no Norte Matrilinear

Uma  das  práticas  trazidas  por  Chiziane  para  narrar  o  cotidiano  das  mulheres  em

Moçambique  são  os  ritos  de  iniciação  femininos,  ainda  muito  comuns  entre  as  populações

matrilineares do norte de Moçambique. A autora, ao construir suas personagens provenientes de lá,

não especifica necessariamente etnias ou regiões,  descrevendo as mulheres da região simplesmente

como sendo macúas, macondes ou então xingodo,  mas de forma sinônima. Ainda sim, os ritos de

iniciação são tão diversos quantos as populações na região norte, se adaptando de acordo com a

etnia,  localização e  assimilação de elementos  culturais  externos,  tais  como o cristianismo,  mas

também o islamismo bastante  presente na região.  Partindo dessas  considerações,  neste  trabalho

optei por fazer um recorte baseando-me em descrições antropológicas específicas, sendo que os

ritos  discutidos  aqui  dizem  respeito  à  etnia  macúa  da  província  de  Nampula,   narrados  pela

antropológica dinamarquesa Signe Arnfred, tratando daqueles específicos às mulheres, observados

no povoado de Ribábuè. Apesar disso, as questões apresentadas possibilitam a reflexão acerca das
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mulheres nortenhas e da colonialidade do gênero como um todo. Desta forma, haverá nesta pesquisa

uma generalização acerca das populações da região norte (e também do sul), no intuito de permitir

uma melhor análise  da fonte utilizada nesta pesquisa, que também se vale deste recurso. Ainda

assim, gostaria de reforçar a complexidade cultural em ambas as regiões de Moçambique que, no

caso específico da região norte,  além das interações com a colonialidade do gênero,  também é

formada pela participação da cultura islâmica e swahili, resultando em estruturas sociais diversas

dentro da própria região em questão.

Os  trabalhos  de  Arnfred  sobre  as  sexualidades  e  relações  de  gênero  das  mulheres  em

Moçambique começaram a se desenvolver no período imediato à independência do país, no qual o

recém vitorioso governo da Frelimo convocou estudiosos simpáticos à causa socialista em todo o

mundo,  no  intuito  de  suprir  a  necessidade  de  mão  de  obra  especializada  que  se  seguiu  à

desocupação  efetiva  portuguesa  do  território  após  a  guerra  de  libertação.  Inicialmente,  a

antropóloga desenvolveu pesquisas de campo para a Organização da Mulher Moçambicana (OMM),

vinculada ao estado frelimista, coletando informações sobre a realidade sociocultural das mulheres

nas diferentes regiões. A partir da análise e interpretação dos dados levantados, Arnfred refletiu,

principalmente,  sobre  o  papel  dos  ritos  para  as  sociabilidades  femininas  em  no  norte  de

Moçambique, também retomando as causas históricas das diferenças frente as culturas do sul. Outro

aspecto introdutório importante acerca do trabalho da antropóloga utilizado aqui reside no fato de

que, inicialmente, a pesquisa etnológica desenvolvida por ela havia sido encorajada pelo próprio

governo frelimista, na tentativa de um levantamento acerca das práticas culturais locais de cada

etnia de Moçambique, para que as tentativas de unificação política e cultural da Nação pudessem ter

maior efetividade, aliadas ao combate às práticas culturais locais tidas, como já colocado, como

obscurantistas e opressoras às mulheres. A partir de suas experiências em campo, contudo, Arnfred

passou  a  perceber  que  as  mulheres  viam  nos  ritos  elementos  indispensáveis  para  suas

sociabilidades, e apresentavam grande resistência ao combate proposto pelo Estado socialista da

Frelimo.  Assim,  a  narrativa  contida  em seu  livro  sobre  os  ritos  de  iniciação  apresentam uma

interpretação que parte de balizas teóricas muito semelhantes as aqui utilizadas no que tange as

reflexões  sobre o gênero  e  seus  desdobramentos,  resultando em uma etnologia  que propõe,  na

medida do possível,  uma visão horizontal  destas  práticas,  buscando localizá-las a partir  de sua

própria  conjuntura.  Os  ritos  de  iniciação  analisados  podem,  assim,  caracterizar  um  elemento

profícuo de acesso às realidades das mulheres nortenhas partindo de suas próprias significações.

A  população  macúa  está  concentrada  na  região  norte  de  Moçambique,  e  representa

aproximadamente um terço da população do país, caracterizando o maior grupo étnico da região.

Essa  informação  é  extremamente  relevante,   possibilitando  perceber  heterogeneidade  dessa
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população, uma vez que sua cultura e ritos têm adaptações de acordo com o contexto de sua região

(ex.: missões cristãs, islamismo, fluxos migratórios, etc.). De forma geral, na cultura macúa cada

fenômeno  da  vida  humana  tem  uma  importância  para  a  comunidade,  sendo  tais  fenômenos

(nascimento,  amadurecimento,  casamento,  morte,  etc.)  acompanhados  de  ritos  específicos,  que

reforçam condutas e valores referentes àquela sociedade. No caso mais específico da passagem para

a idade adulta, há uma separação entre os ritos masculinos e femininos, uma vez que as instruções

passadas são diferentes, já que cada gênero detém papéis distintos nessa sociedade. 

Apesar da separação ritual por gênero, os ritos, segundo Arnfred, tem mais a ver com uma

hierarquia etária: sua interpretação torna-se mais rica se os analisarmos a partir de uma perspectiva

de manutenção de uma identidade, poder e comunidade femininos, que através de suas práticas

transforma meninas em mulheres adultas. A importância dada a questão da fertilidade feminina, tão

cara às populações matrilineares, tem papel central. No caso específico das mulheres, durante sua

realização,  são  passados  ensinamentos  sobre  sexualidade,  matrimônio,  e  outros  aspectos

importantes da vida social – os ritos são considerados uma forma de preparação das jovens para a

vida adulta, onde as mulheres já iniciadas do povoado passam seus saberes e educam as mais novas.

Arnfred coloca que essas ritos representam a construção do gênero dentro da sociedade macúa64: na

sociedade ocidental, os elementos formadores do gênero são impostos à mulher desde o nascimento

com base  no  dimorfismo sexual,  sendo que  a  maturidade  sexual  é  atingida,  culturalmente,  no

momento da primeira menstruação. Essa construção para os macúa se dá em outra dinâmica. A

menarca é apenas o marco inicial do processo de transição da infância para a vida adulta, e não sua

consolidação. Somente é considerada  mulher aquela que tenha passado pelos ritos de iniciação,

independente  de  terem atingido a  maturidade das  capacidades  reprodutoras  ou idade avançada;

aquela que não tenha obtido os ensinamentos passados durante os ritos de iniciação jamais será

considerada madura, não podendo participar de diversos acontecimentos de seu povoado, tais como

casamentos, funerais, nascimentos, entre outros. Sendo assim,  a realização desses ritos, além da

construção do gênero dessas mulheres, representa também a criação de um espaço-tempo particular,

no qual outras normas e condutas se aplicam – esse processo específico permite que haja uma

materialização dessa construção de gênero em um espaço determinado pelo compartilhamento de

saberes das mulheres já iniciadas, onde são elas que exercem o protagonismo.

A antropóloga discorre acerca de alguns eventos que ocorrem durante os ritos, possibilitando

uma compreensão sobre sua  significação para  as  mulheres  macúa.  Os ritos  são chefiados  pela

conselheira (namalaka, em emakhwua65) e outras três ajudantes, que trabalham em conjunto com a

64 ARNFRED, Signe. Sexuality and Gender Politics in Mozambique […],  p. 147.
65 Idioma falado pelas populações do tronco linguístico macúa.
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batuqueira, mulher responsável por marcar o ritmo no tambor. As instruções e conselhos passados

às iniciantes são entoados pelas conselheiras por cânticos, numa língua específica dos ritos e só

conhecida pelas já iniciadas – é bom lembrar aqui que essa linguagem caracteriza um tabu fora dos

ritos, não sendo aceita no cotidiano macúa. Segundo Arnfred, nos ritos é possível perceber dois

comportamentos distintos entre as mulheres: as iniciantes não falam, nem se movimentam, apenas

escutam e  obedecem as  ordens  das  autoridades,  personalizada  na  namalaka.  Por  outro  lado,  o

comportamento das  mulheres  iniciadas  é totalmente diferente:  para elas,  os ritos representam a

passagem de suas filhas para a idade adulta, mas também proporcionam um espaço autônomo de

mulheres, onde se divertem longe dos olhos masculinos – a antropóloga reforça em sua narrativa a

forma descontraída e fora dos “padrões” que agem as mulheres macúa durante os ritos: “Para mim,

a dança e os jogos revelam uma atmosfera e sentimentos de diversão e sexo, de brincadeiras com

tons  sexuais.  Diversão  e  sexo estão  relacionados,  num ambiente  exclusivo  para  mulheres,  que

mostra a sexualidade como uma forma feminina de expressão e prazer.”66

Dentro deste território que se forma devido à partilha dos saberes em relação ao ritos, as

mulheres  sentem-se  seguras  para  se  comportar  e  falar  de  forma singular.  Fora  dele,  dentro  da

sociedade macúa, essa forma de agir é vista como tabu – logo, o espaço no qual os ritos ocorrem

torna-se o único território no qual esses conhecimentos e práticas (guardados como um “segredo”

pelas mulheres iniciadas) podem ser compartilhados, proporcionando o que Arnfred coloca como

“uma irmandade à moda Makhwua”67. A duração dos ritos pode variar dependendo da região, mas

sua realização leva em torno de 3 dias. Durante esse tempo, as iniciantes (amwali) são mantidas

longe da sua vila, 'no meio do mato'. Dentre outras coisas, são passadas instruções de como se

comportar  enquanto  menstruam,  em  velórios,  casamentos,  e  outros  espaços  sociais  coletivos.

Alguns eventos considerados estranhos aos olhos da cultura ocidental permitem compreender as

significações dos atos que ocorrem durante os ritos: ela narra algumas coisas feitas pelas amwali,

como beber uma preparação de uma cabaça, abaixada no meio das pernas de uma conselheira. Ao

terminar de tomar o líquido, a cabaça é jogada ao chão e a amwali deve sentar nela com força,

quebrando-a em pedaços, os quais ele deve recolher com os lábios. Ao fim da sessão, as meninas

voltam à cabana no mato, tendo que sentar com um pilão entre as pernas. 

Arnfred  depois  explica  a  simbologia  dessa  sessão  dos  rituais:  a  bebida  tomada  pelas

iniciantes é feita a partir de uma planta colhida no mato, que tem simbologia dentro dos ritos. A

bebida é preparada e tomada dentro de uma cabaça, que é considerada um instrumento feminino,

assim como o pilão – no dia a dia macúa, esses utensílios são exclusivamente femininos. A iniciante

66 ARNFRED, Signe. Sexuality and Gender Politics in Mozambique […], p. 158.
67 Ibdem, p. 146.
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toma o líquido abaixada, com sua cabeça entre as pernas de outra mulher como ensinamento em

respeito aos mais velhos. A quebra da cabaça, ao final, simboliza a quebra dos maus hábitos dos

comportamentos infantis – agora ela se tornará uma mulher adulta e deverá agir como tal. A partir

dessa narrativa, então, podemos perceber o caráter simbólico e pedagógico na construção do papel

da mulher macúa – os ritos servem para que o gênero das iniciantes seja construído pelas mulheres

mais velhas, autoridade durante o acontecimento dos eventos. Logo, fica evidente o protagonismo

de uma hierarquia etária e exclusivamente feminina nessa construção, remetendo a centralidade

feminina do gerar que dá base às sociedades matrilineares.

As  instruções  sobre  o  comportamento  em sociedade,  de uma forma geral,  são passadas

durante o período diurno. Ao falar em “noite das mulheres”68, ela trata dos eventos ocorridos no

período da noite, referentes aos ensinamentos sobre a sexualidade e saberes esotéricos, os quais ela

considera os momentos mais intensos dos ritos. São os ensinamentos passados nesta dimensão dos

ritos que também aparecem de forma constante na narrativa de Chiziane, como aspectos referentes

às tatuagens e  ao alongamento dos pequenos lábios vaginais,  elementos estéticos associados às

mulheres macúas . Nesse período, as conselheiras performam os ensinamentos como em uma peça

de teatro, onde a  namalaka organiza e orquestra as cenas, nas quais participam as iniciantes, as

conselheiras e outras mulheres mais velhas. As instruções são passadas nos cânticos e batuques, mas

a mensagem também é passada a nível corporal, pela encenação. Ensinamentos sobre como fazer

amor com o marido, por exemplo, são simulados pela namalaka, incluindo como se mover durante o

sexo  e  como limpar  o  pênis  do  marido  após  o  término  da  relação.  Além disso,  são  passados

ensinamentos sobre práticas de mutilação corporal para fins eróticos e estéticos, como tatuagens e a

prática do alongamento dos pequenos lábios.  Nesse momento,  as mulheres da vila  sentem-se a

vontade  para  deixar  suas  tatuagens  à  mostra,  o  que  não  é  aceito  fora  do  âmbito  conjugal  na

sociedade macúa.  De forma geral,  a  construção do gênero macúa,  que materializa-se de forma

ritual, está intimamente ligada com a sexualidade, que deve ser celebrada. Pois, apesar de passar

valores de obediência aos homens, esses ritos ainda representam um espaço de emancipação para as

mulheres – para confirmarem sua feminilidade, é necessário que aprendam a ter consciência de sua

própria sexualidade. O sexo deve agradar ao marido, ao mesmo tempo que satisfazem a si mesmas e

esses saberes são exclusivos à mulheres já iniciadas. 

Assim,  os  ritos  não  podem  ser  conceitualizados  de  forma  maniqueísta:  opressivos  ou

emancipadores; bons ou ruins para as mulheres. Por um lado, sua importância está em reforçar a

sociabilidade das mulheres frente a vida em coletividade macúa, para haja equilíbrio nas relações da

tribo ou aldeia. São passados ensinamentos de submissão ao marido e ao homem chefe da linhagem

68 Ibdem, p. 138
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mas, por se tratarem de uma prática cultural que nasce num contexto de celebração das capacidades

(re)produtoras  das  mulheres,  também  são  passados  ensinamentos  que  permitem  uma  maior

emancipação feminina de seu corpo e sexualidade quando comparamos com mulheres que sofreram

maior  imposição  da  moral  cristã  e  ocidental,  como ocorreu  no  sul.  Além disso,  na  conjuntura

específica das sociedades matrilineares, a submissão aos homens ocorre de outras formas, uma vez

que,  mesmo após o casamento,  a  mulher  continua  pertencendo à sua própria  linhagem, com o

marido caracterizando o elemento externo à família.  Assim, as mulheres detém condições mais

favoráveis  perante  a  autoridade  masculina,  uma  vez  que  o  vínculo  proporcionado  pela

matrilinearidade faz com que estejam rodeadas por seu próprio sangue, possibilitando uma maior

segurança entre seus familiares. 

A celebração da sexualidade feminina que compõe os ritos de iniciação reflete  a  forma

particular do papel social da mulher em sociedades matrilineares. A imposição colonial cristã, além

da colonialidade do gênero resultante desta, encontra nas populações do norte extrema resistência à

assimilação de seus valores patriarcais:

“Há indícios  de  que,  de  forma  geral,  a  matrilinearidade  apresenta  maior
resistência à mudança do que a a patrilinearidade. As estruturas de poder dos
grupos  patrilineares  são  mais  compatíveis  com  o  poder  patriarcal  do
colonialismo e cristianismo, assim como do socialismo da Frelimo. Elas são
apropriadas e transformadas mais facilmente. A matrilinearidade, contudo,
não se  encaixa.  O poder  personificado na figura  do tio  materno torna-se
confuso  para  a  perspectiva  ocidental,  e  esses  tios,  chefes  da  linhagem
matrilinear,  defendem  seu  poder.  E  da  mesma  forma,  as  mulheres  que
compartilham esse poder. Uma característica do dos Makhuwa do interior no
norte  de  Moçambique  é  o  sistema  de  uma  autoridade  tradicional
masculina/feminina paralela: cada chefe de linhagem, o mwene, tem ao seu
lado a pwiyamwene: sua irmã, sobrinha ou tia. No  passado, a pwiyamwene
tinha  considerável  autoridade,  e  decisões  importantes  não  poderiam  ser
tomadas sem seu consentimento.”69 

No mito da criação cristão, descrito no livro Gênese presente na Bíblia, o protagonismo da

criação é de uma divindade de características patriarcais, que cria a mulher a primeira mulher, Eva,

a partir  da costela do primeiro homem, Adão. Podemos perceber aqui uma inversão de valores

àquela inerente às sociedades agrícolas “primitivas”: a mulher não tem o papel de primeira e grande

geradora, com suas capacidades vinculadas à fertilidade da terra, como produtora de alimento e da

vida. A mitologia cristã veicula a mulher como criação secundária, criada à imagem e semelhança

masculina, legitimando na religiosidade a dominação patriarcal que configura uma das bases do

pensamento ocidental,  que também pode ser observado nas práticas culturais  cristãs ocidentais,

como aponta Anne McClintock:

69 Ibdem, p. 172
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“O ritual masculino do batismo – com suas pias de água benta, sua lavagem
e seus parteiros [o padre] – é um substituto do ritual do nascimento, durante
o qual os homens se compensam por seu papel invisível no nascimento da
criança e diminuem a atuação das mulheres. Na cristandade, pelo menos, o
batismo repõe o nascimento como ritual masculino. Durante o batismo, além
disso, a criança recebe um nome – do pai e não da mãe. O trabalho do parto
e  a  força  criativa  da  mãe  (ocultos  em seu  'confinamento'  e  sem receber
reconhecimento  social)  são  diminuídos  ,  e  as  mulheres  publicamente
declaradas inadequadas para iniciar a alma humana no corpo de Cristo. Aos
olhos da cristandade, as mulheres são geradoras incompletas: a criança deve
nascer de novo e deve ser nomeada pelos homens.”70

Se  nas  sociedades  matrilineares  as  capacidades  (re)produtoras  da  mulher  devem  ser

celebradas e reverenciadas, caracterizam o elo de ligação com a terra, o ponto inicial de onde nasce

a vida e portanto, o respeito a sua figura é essencial para o equilíbrio social, a imposição do gênero

ocidental - trazida pelo colonizador e reforçada nas configurações estatais seguintes -  propõe uma

visão que se choca radicalmente. Nela, a mulher é a primeira grande pecadora e sua sexualidade não

é reverenciada, mas vista com negatividade e necessidade de controle. A fertilidade está subjugada

ao caráter culposo do ato sexual, tido como o pecado capital decorrente da insubordinação feminina,

que  come  o  fruto  da  árvore  da  vida.  Assim,  a  moral  cristã  imposta  às  mulheres  legitima  a

necessidade  de controle  de  seu corpo e  sexualidade  em função da manutenção da propriedade

patriarcal. Uma vez que é o homem quem detém a posição de chefatura e é por seus filhos do sexo

masculino que suas propriedades serão herdadas, é preciso que a capacidade reprodutiva da mulher

seja subordinada e controlada, no intuito de garantir que a prole gerada pertença ao patriarca de

fato. No caso das sociedades matrilineares do norte de Moçambique, a preocupação é que a prole

pertença à linhagem materna; logo, não há necessidade de controle da sexualidade feminina, uma

vez que, nesta configuração, o papel do pai é secundário. Sendo assim, além de aspectos morais que

não condizem com as cosmologias locais, o colonialismo trazia uma forma de autoridade que se

baseava no vínculo paterno, levando os chefes ligados à matrilinearidade a resistir  à imposição

colonizadora, como forma de manutenção de sua própria posição de autoridade.

Durante  as  políticas  de  “Abaixo!”  levadas  a  cabo  pela  Frelimo,  os  ritos,  apesar  de

prevalecerem,  tiveram  modificações  e  adaptações.  Num  primeiro  momento,  as  autoridades

frelimistas  se  depararam com uma resistência  surpreendente  às  suas  campanhas  de combate às

práticas tradicionais,  principalmente frente ao fato que muitas mulheres que haviam participado

ativamente  na  luta  de  libertação  ainda  defendiam  sua  prática.  Dentro  dos  debates  políticos  e

conferências frelimistas do período socialista, os ritos desempenhavam um papel polêmico. Para as

populações  do  norte  rural  adeptas  à  sua  realização,  os  ritos  caracterizavam  uma  forma  de

70 MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial: Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2010, p. 56
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socialização,  de  ensino  de  condutas  sociais  aos  mais  novos.  Sua  prática  era  necessária  para  o

trânsito da infância para a vida adulta e, sem eles, não haveria reconhecimento dos indivíduos frente

a organização social.  Assim,  o debate suscitado pela  frelimo durante as  políticas  do “Abaixo!”

tiraram dos  ritos  de  iniciação  seu  aspecto  secreto,  sendo  seus  elementos  trazidos  e  discutidos

abertamente  nas  conferências  do  partido.  Para  as  populações  locais,  a  educação  formal  não

substituía os rituais de iniciação, que por sua vez eram a forma de passar conhecimentos e normas

sobre  o  amor,  a  vida  e  comportamento.  A forçada  criação  do  Homem  Novo  moçambicano  e,

consequentemente, também das mulheres, que caracterizou as políticas frelimistas na década de

1970 e início da década de 1980, que deram a base ideológica para investidas contra as práticas

cotidianas  da  população não tiveram sucesso  frente  a  realidade  da  população fora  dos  centros

urbanos,  e  os  ritos  continuaram  a  ser  praticados,  mesmo  que  de  forma  secreta.  Isso  levou,

entretanto, a modificações em sua duração, que tendeu a durar menos dias, no intuito de evitar a

atenção e repressão do Estado. Com a criação da suposta democracia multipartidária que ocorreu no

país, concretizada com a promulgação da nova Constituição em 1990,  o posicionamento estatal

frente aos ritos de iniciação se abrandou, e sua prática paulatinamente passou a ser reconhecida

como parte integrante do mosaico cultural moçambicano. 

Dessa forma, para compreendermos porque a colonialidade do gênero se manifesta de forma

menos  intensa  na  região  norte,  devemos  levar  em  consideração  os  elementos  de  estrutura

sociocultural das populações matrilineares, o caráter de desenvolvimento desigual no território (que

levou a região norte a permanecer majoritariamente rural) e a intensa resistência das populações da

região à penetração colonial (seja econômica ou religiosa) e aos valores patriarcais trazidos por ela.

Estes três elementos – cultura, geografia e resistência histórica -  estão relacionados entre si, sendo

necessário  considerar  de  forma  conjunta  estes  fatores  para  entender  as  relações  complexas  e

específicas da região, principalmente em comparação com a região sul.  

O Lobolo e a Poligamia no Sul Patrilinear: 

A imposição cristã  resultou em interações diferentes nas sociedades patrilineares do sul.

Uma vez que a estrutura social e de poder locais já baseavam-se em um ancestral masculino em

comum, a assimilação de elementos ocidentais de propriedade, assim como a subordinação cristã

das mulheres, foi mais intensa entre essas populações. Isso não significa, necessariamente,  que não

houve resistência por parte da cultura local, que  tinha  suas  bases  patriarcais  partindo  de  outras

cosmologias.  Logo,  apesar  do  colonizador  gozar  de  elementos  em  comum  que  facilitaram  a

imposição de sua cultura na região sul, além do maior interesse devido á proximidade geográfica

com a África do Sul, havia também aspectos da cultura local sulista que criavam tensionamentos.
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Dentre eles, a poligamia e o lobolo, ambos relacionadas ao casamento e a estrutura familiar nativa,

foram  práticas  que  levaram  a  necessidade  de  adaptação  dos  valores  coloniais  e  das  missões

religiosas,  e que permaneceram nas sociedades do sul,  mesmo que ressignificadas na diferença

colonial.   Assim,  por  mais  que,  por  um  lado  a  missão  cristã  baseasse  suas  práticas  em  um

pensamento abissal, por outro, ainda assim, precisou se apropriar de elementos da cosmologia local

sulista para conseguir se estabelecer e colonizar o território.

Segundo Jacimara Santana, o lobolo tem suas raízes na forma de organização das sociedades

tradicionais  patrilineares  e  “desempenhavam  um  papel  importante  nas  relações  sociais  e  de

produção  econômica  do  coletivo”71.  Aqui,  novamente,  podemos  perceber  que  a  formação  do

conceito de tradicional está intimamente ligada a outros aspectos contextuais, não sendo imutável e

desconexa dos acontecimentos e interesses de sua sociedade. Sua prática também tem relação direta

com a forma de organização do trabalho nas sociedades tradicionais africanas, onde a produção

(agricultura) e reprodução competem às mulheres. A prática consiste numa compensação – que pode

ser em gado ou em dinheiro, por exemplo – que a família do noivo dá a família da noiva. Essa

compensação faz referência a força de trabalho feminina subtraída de sua família, que agora vai

compor  e  prover  à  família  do  noivo.  De acordo com Anne McClintock,  o  lobolo  representa  a

transferência da força de trabalho feminina, uma “troca simbólica, mais do que comercial, pelo qual

a força de trabalho das mulheres era incorporada em rebanhos de gado e trocada entre homens ao

longo do tempo e do espaço”.72 Essa definição de McClintock peca, contudo, ao pensar o lobolo a

partir de uma perspectiva exclusivamente eurocêntrica de monetarização e propriedade. Apesar de

sua prática do lobolo ter assimilado estes elementos, essa perspectiva de McClintock é limitada,

uma vez que não leva em consideração o simbolismo ritualístico de culto aos ancestrais. Sobre essa

esfera, Osmundo Pinho consegue caracterizar melhor o caráter simbólico do pagamento do lobolo

frente as estruturas de poder das sociedades patrilineares, representando um vínculo coletivo que

parte das cosmologias locais, caracterizando uma rede de alianças entre as famílias e clãs: 

“Na medida em que esses povos careceriam de instituições reguladoras que
atribuiriam legitimidade às uniões e, por conseguinte à prole, os pagamentos
são a garantia dessa legitimidade, construindo, de modo sólido e intricado,
uma relação de reciprocidade entre os grupos envolvidos. Certamente, esse
pagamento  nunca foi  uma “compra da noiva”,  mas um modo legítimo e
institucional  de  garantir  posição  estável  na  ordem  social.  O  que  não
pareceria  muito  evidente  para  as  autoridades  coloniais,  que  percebiam o
pagamento em gado como uma forma de união imoral e não um casamento
válido.”73

71 SANTANA, Jacimara, “Mulheres de Moçambique na revista tempo: o debate sobre o lobolo”. Revista de 
História, Salvador , v. 1, 2009, p. 84

72 MCCLINTOCK, Anne. Op. Cit., p. 373.
73 PINHO, Osmundo. “A Antropologia na África e o Lobolo no Sul de Moçambique”. Revista Afro-Ásia, nº 43, 

2011, p. 15.
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Voltando às contribuições de Santana, podemos também observar a relação da prática com a

cultura colonial ao abordar as transformações na forma de pagamento do lobolo: antes do século

XV, o pagamento era feito, geralmente, com cabeças de gado ou cestos mas, com a colonização,

esse  tipo  de  compensação  sofreu  mudanças.  Vale  lembrar  também  que  a  colonização  mudou

também o caráter coletivo da prática, que antes tinha um aspecto de aliança entre as famílias. O

lobolo,  antes  intermediado  pelo  chefe  de  linhagem,  passa  a  ter  um  caráter  mais  individual  e

monetarizado74 e, além disso, as missões cristãs incorporaram a prática do lobolo dentro de sua

liturgia, pois 

“quando os missionários apecerberam-se que na prática eles poderiam perder
os  crentes  e  simpatizantes,  incorporaram  relutantemente  o  costume  do
lobolona  cerimônia  do  matrimônio  [cristão].  Esta  decisão  trouxe  uma
relativa reconciliação e paz entre os missionários e os crentes moçambicanos
no assunto do lobolo.”75

Após  a  independência,  o  lobolo,  assim como  os  ritos,  foi  uma  das  práticas  fortemente

combatidas pela política modernizante da FRELIMO. Apesar disso, mesmo sob a possibilidade de

encaminhamento  de  seus  praticantes  às  machambas,  o  lobolo  continuou  a  ser  praticado  com

intensidade entre as populações do sul: a prática não é inerente a todas as regiões de Moçambique,

sendo desconsiderada pelas sociedades matrilineares nas relações conjugais. É apontado como uma

prática  das  sociedades  patrilineares  do  Sul  (com  algumas  exceções)  e  algumas  regiões  das

províncias  centrais.  Apesar  de  não  estar  presente  em todo  o  território  moçambicano,  o  lobolo

aparece  de  formas  variadas  em  outros  países,  como  a  África  do  Sul,  Lesoto,  Botsuana  e

Suazilândia76. Isso nos leva a refletir mais uma vez sobre as limitações de uma análise que leve em

consideração  a  delimitação  de  fronteiras  nacionais,  sendo  preciso,  primeiro,  compreender  as

dinâmicas culturais de cada região em interação com sua população.

O grande combate ao lobolo no período do pós-independência se dá, também, pela relação

entre as mulheres e a produção/reprodução que elas representam no contexto africano, como já

colocado. O teor  do discurso frelimista  em relação à  prática do lobolo,  durante as políticas do

“Abaixo!” trazia  forte continuidade em relação àquele imposto pela  Igreja  no período colonial:

exploração da capacidade produtora e reprodutora da mulher. Coloco a hipótese que esse combate

sistemático  ao  lobolo  pela  FRELIMO  pode  ser  analisado  não  somente  por  um  viés  de

enquadramento social, mas também econômico. Se tanto a produção agrícola como o nascimento de

74 SANTANA, Jacimara. “Mulheres de Moçambique...”, p. 85
75 SAÚTE, Alda. O Intercâmbio Entre os Moçambicanos e as Missões Cristãs e Educação em Moçambique. 

Maputo: Promédia, 2005, p. 258
76 SANTANA, Jacimara “Mulheres de Moçambique ...”. p.85-86
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mão de obra tem a mulher como elemento central, economicamente o protagonismo é feminino – e

o  controle  desse  protagonismo,  um  privilégio.  Uma  vez  que  o  lobolo  é  uma  prática  cultural

“tradicional”,  quem detém o poder de legitimação são as autoridades locais,  descentralizando o

controle em relação ao corpo da mulher e suas capacidades de produção econômica e demográfica.

Levando em consideração o forte discurso centralizador da FRELIMO, podemos supor que o lobolo

poderia representar uma prática que enfraquecia seu controle em relação às uniões matrimoniais e,

consequentemente, em relação ao corpo feminino e suas capacidades econômicas e reprodutivas.

Talvez  por  isso,  o  combate  ao  lobolo,  especificamente,  tenha  sido  tão  ferrenho  no  período

frelimista.  Como é colocado por Osmundo Pinho, “há um controle  do corpo para um controle

político”77; logo, o corpo da mulher moçambicana e os vínculos familiares e de parentesco devem

estar sob a égide e controle do Estado, não das autoridades locais. Essa reflexão, do meu ponto de

vista, ilustra o teor de análise tomado nesta monografia: a instrumentalização do discurso referente

às práticas tradicionais tomam proporções em diversas escalaridades – é necessário uma análise

macro das estruturas econômicas e sociais, mas sempre levando em consideração suas projeções em

escalas mais  específicas,  como o corpo e suas relações  com o cotidiano.  Atualmente,  o  lobolo

persiste no cotidiano das populações ao sul de Moçambique. Mesmo após décadas de combate, sua

prática  é  reapropriada  a  partir  das  realidades  contemporâneas  da  população,  e  acabou  por  ser

reconhecido com uma forma legítima de casamento perante as instituições civis. Entre parte da

população,  nunca  deixou  de  ser  reconhecido  e  necessário,  uma  vez  que,  apesar  do  caráter

monetarizado  que  adquiriu  ao  longo  do processo  de  formação  do Estado  moçambicano,  ainda

representa forte ligação com a noção de ancestralidade nas quais se baseiam as cosmologias locais. 

Associada  ao  lobolo,  a  prática  da  poligamia  também persistiu  na  cultura  moçambicana,

apesar das diversas políticas de supressão ao longo da história do país. A poligamia é um sistema de

organização familiar presente em diversas culturas ao redor do mundo. Pode ser configurada pelo

casamento de um homem com várias mulheres (poliginia), assim como o casamento de uma mulher

com vários homens (poliandria), sendo a primeira configuração a  mais comum, existente entre as

sociedades  patrilineares  das  sociedades  da  região  sul  de  Moçambique.   Desta  forma,  o  termo

poligamia utilizado por Paulina Chiziane em seu romance, assim como na análise deste trabalho, se

pautará por esta forma de união matrimonial. 

Para  os  colonizadores,  a  prática  da  poligamia  não  era  necessariamente  uma  novidade.

Considerando o que era (e ainda é) socialmente aceito para o homem ocidental, a existência de

amantes,  relacionamentos com prostitutas  e até  a existência  de outros núcleos familiares nunca

foram um tabu – com o tanto que as aparências sociais e morais do casamento monogâmico cristão

77 PINHO, Osmundo. “O 'Destino das Mulheres e de Sua Carne'...”. p. 45
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fossem devidamente mantidas. O que caracterizou uma novidade foi se deparar com a poligamia

como uma prática  socialmente  aceita  e,  juntamente  com o  lobolo,  intimamente  ligada  com as

estruturas culturais e políticas das populações da região sul. Dessa forma, as práticas de poligamia e

lobolo refletiam uma sociedade com valores patriarcais, porém com bases diversas àquelas impostas

pela  moral  colonizadora,  que  utilizava  a  catequização  –  isto  é,  a  religião  com  ferramenta  de

dominação – como forma de imposição de valores eurocêntricos de família e propriedade, sendo a

família monogâmica um dos pilares da noção de propriedade ocidental. A simbologia do pagamento

do lobolo, antes da imposição monetária, partia do reconhecimento e gratidão à família geradora da

noiva, reconhecendo o protagonismo feminino, mesmo em uma estrutura patriarcal. No caso do

lobolo, não foi possível extinguir sua prática, uma vez que estava intimamente ligada à estrutura

cosmológica da população nativa do sul  e,  assim,  os  ritos cristãos  foram obrigados a  incluir  a

prática nos sacramentos de matrimônio. Já a poligamia, uma vez que confrontava diretamente os

valores  de  casamento monogâmico cristão  -  além do sistema de seu sistema de propriedade -,

deixou de ser aceita abertamente, relegando a sua prática às aparências da família nuclear, de forma

semelhante  como  já  ocorria  nas  sociedades  ocidentais,  como  iremos  perceber  na  narrativa  de

Chiziane. Aos olhos do colonizador cristão:

“A poligamia era considerada moralmente perniciosa, infringia a doutrina e a
ética cristã e era ofensiva às tradições de uma sociedade 'civilizada'. Ao ideal
vitoriano,  a  poligamia  era  um  símbolo  da  natureza  lasciva  e  moral  do
africano.  Diferentemente  do  lobolo,  a  Igreja  […]  permanceu
irredutivelmente oposta a poligamia.”78

As políticas do “Abaixo!” também se voltaram à prática da poligamia, mas a exemplo dos

ritos de iniciação e do lobolo, também tiveram insucesso redundante em seu combate. O que se

seguiu à repressão cristã e frelimista foi a mudança na estrutura da poligamia, principalmente na

região  sul,  onde  seu  combate  se  deu  de  forma  mais  intensa,  passando  a  não  ser  reconhecida

(civilmente)  como  forma  de  união  matrimonial.  Todavia,  nunca  deixou  de  ser  praticada,  nas

diferentes regiões do país; dentro da sociedade patriarcal reforçada pelo cristianismo colonizador e

pela  Frelimo,  o  relacionamento  com  duas  ou  mais  mulheres  passou  a  existir  informalmente,

geralmente  ocasionando  em  maiores  desrespeitos  as  não  reconhecidas  pelo  casamento  civil  e

religioso.  Sendo assim, o combate a poligamia não resultou, de forma nenhuma, no fim de sua

existência  na  sociedade  moçambicana,  gerando  ainda  mais  desvantagens  às  mulheres,  que  não

detinham mais  garantias  por  parte  das  normas reconhecidas  pela  prática tradicional.  Durante o

período socialista da Frelimo isso perdurou, evidenciando as contradições entre seu discurso de

emancipação feminina e a realidade das práticas locais, tanto nos centros como no interior do país. 

78 SAÚTE, Alda. “O Intercâmbio...”. p. 259.
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Atualmente, segundo dados levantados pelo Inquérito Demográfico e de Saúde de 201179,

11% dos homens entrevistados declararam ter duas ou mais esposas, mas sua prática decai entre as

populações  mais  jovens.  Além disso,  notamos uma diferença  importante:  enquanto,  segunda as

pesquisas,  a  prática da poligamia tende a ser mais  comum entre  as  populações rurais  e  menos

instruídas,  a  proporção de mulheres  que não sabem dizer  se  o  marido  detém outras  esposas  é

visivelmente maior nas áreas urbanas. Segundo o levantamento, em Maputo Cidade, a zona urbana

mais desenvolvida do país, uma em cada quatro mulheres casadas que participaram da pesquisa não

podem afirmar se o marido tem relacionamentos paralelos. Isso reflete a forma como a prática da

poligamia tende a ter seus valores distorcidos frente aos processos de urbanização e modernização,

no qual  homens  não abandonam sua  prática,  mas  tornam-se  seletivos  a  suas  implicações.  Nas

regiões ruralizadas, com menor acesso à educação formal, observa-se uma maior prevalência da

poligamia, sendo que as províncias de Niassa e Cabo Delgado apresentaram os maiores índices de

matrimônios  abertamente  poligâmicos  –  23% e  19%80,  respectivamente,  dos  casamentos  estão

configurados por duas ou mais esposas. Assim, em relação à poligamia, é possível concluir que é

uma prática presente em todo território, mas sua configuração muda de acordo com as variações

geográficas,  e  sua  prática  tende  a  ser  mais  informal  nas  regiões  urbanizadas  de  Moçambique

(concentradas ao sul do país), demostrando como os elementos da cultura colonizadora, assim como

o combate frelimista, também contribuíram para uma distorção de valores, tornando-a ainda mais

desvantajosa para as mulheres.

79 Instituto Nacional de Estatística (INE) & Ministério da Saúde de Moçambique: Inquérito Demográfico e de Saúde 
- 2011. Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2012.

80 Ibdem, p. 63

20



PARTE III

A Paleta Feminina de Paulina Chiziane

21



Paulina Chiziane: Reflexos Moçambicanos

Não é minha intenção trazer nesta parte do trabalho considerações acerca da obra literária

como fonte pertinente ao estudo da História. Da minha perspectiva, são justificativas que só fazem

sentido partindo de uma metodologia que tende a hierarquizar as fontes de pesquisa, dispensando

um  caráter  mais  “verdadeiro”  a  alguma  formas  de  investigação  do  que  outras  e,  como  já

insistentemente  colocado,  tendem  a  evidenciar  uma  única  perspectiva  histórica,  referente  à

modernidade  ocidental.  No  caso  da  análise  que  será  proposta  mais  a  frente,  considerei  mais

importante evidenciar, principalmente,  a historicidade inerente à produção literária em território

africano,  partindo da  seguinte  constatação:  tanto  a  imposição da escrita  como da língua foram

elementos centrais da imposição colonial no continente. No caso específico de Moçambique, onde,

assim como em outros lugares em África, a narrativa se baseava numa reprodução (não exclusiva,

mas predominante) oral a partir de línguas étnicas, a imposição do português e de sua codificação

escrita  trouxe  uma  modificação  das  estruturas  sociais,  deslegitimando  as  formas  ancestrais  de

perpetuação do conhecimento.  Desta forma, as literaturas africanas, produzidas por africanos, que

tratam de temáticas sensíveis às realidades africanas, trazem em sua essência a ressignificação de

valores  que  intentavam  a  deslegitimação  e  destruição  das  culturas  locais  e  suas  histórias.  A

oralidade,  como um dos  elementos  mais  representativos  das  culturas  africanas,  se  apropria  da

escrita formal da língua portuguesa, dando a ela um novo papel, adaptando a narrativa a sua cultura.

Assim, a perpetuação de elementos culturais locais nas narrativas literárias subverte o caráter de

opressão da linguagem colonizadora,  caracterizando uma fonte extremamente fértil  de acesso à

realidades que partam de uma perspectiva  moçambicana dos processos históricos ocorridos no país,

contados, até então, partindo exclusivamente da visão hegemônica colonial:

“A linguagem  literária  ajusta-se  aos  propósitos  do  escritor  africano  de
ressaltar elementos que expressem seu povo, a única forma de conseguir se
ver na língua do opressor e burlando as regras gramaticais do português. A
desobediência traduz-se na adoção de procedimentos que envolvam o campo
lexical, morfológico, sintático, valendose de empréstimos das línguas locais
e de tudo mais que considere  válido para conferir  uma feição africana à
linguagem portuguesa.  A utilização  de  expressões  nativas,  o  recurso  aos
provérbios veiculados nas línguas nacionais, a criação de termos através de
processos de amálgamas, o uso sem preconceitos de corruptelas próprias da
fala popular, constituem a base do fenômeno de apropriação e contaminação
do idioma oficial.  A língua já não é a que o colonizador trouxe,  ela que
outrora foi um veículo privilegiado de dominação, é agora um veículo de
libertação, pois sofre um processo de metamorfose, de africanização.”81

A literatura em África torna-se, assim, um produto direto da fronteira entre a cultura imposta

81 CAMPOS, Josilene. “A Historicidade das Literaturas Africanas de Língua Oficial Portuguesa”, 2008, p. 13.
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e a cultura que resiste, originando “escrita criativa mestiça, resultante dos diálogos entre formas de

textualidade  das  línguas  europeias  escritas  e  formas  de  textualidade  das  línguas  nativas.”82

Representam, assim, uma das principais formas de resistência contra a negação da história africana

e de seus complexos aspectos. 

O período de formação da literatura moçambicana que rompe com os padrões coloniais

começa  no  fim da  Segunda  Guerra  Mundial  e  dura  até  o  início  da  luta  armada  de  libertação

nacional, sendo que os primeiros movimentos literários nativistas de Moçambique nasceram dos

movimentos de libertação nos anos cinquenta, sendo que “muitas das obras literárias produzidas

neste  período  se  caracterizavam  por  reivindicação  cultural,  protesto  social  e  uma  crescente

combatividade”.83 Neste  período  a  literatura  moçambicana  ganha  autonomia  definitiva:  o  neo-

realismo e a negritude predominam na poesia mas a grande contribuição para o desenvolvimento da

literatura também vieram por parte dos autores de textos em prosa. A maioria dos autores neste

período estavam politicamente envolvidos na luta contra o regime colonial, caso da própria Paulina

Chiziane.  Eram membros do partido FRELIMO e advogavam a ideia do regresso às culturas e

tradições africanas, procurando raízes culturais africanas na escrita estilos narrativos. Procuravam,

assim, construir literaturas escritas que “exaltassem as virtudes e a força da África 'tradicional'”84. O

uso do vocabulário das línguas locais, por exemplo, era uma das maneiras para valorizar a própria

cultura em relação à opressão colonizadora. Nomes como Noémia de Sousa e José Craveirinha,

entre outros autores,  tentavam produzir  uma literatura especificamente moçambicana.  Com essa

ideia nasceu o conceito de “moçambicanidade” – tentativa de achar a identidade moçambicana

através da literatura.

Após o fim da guerra de libertação e vitória da FRELIMO, além da publicação de textos

proibidos  no  regime  colonial,  além  de  narrativas  que  celebravam  os  heróis  da  luta  armada,

marcados com a exaltação patriótica e temas militantes. A produção literária estava sob o domínio

do partido FRELIMO e sobretudo sob a influência da guerra civil que logo passou a assolar o país. 

Com  a  publicação  dos  contos  de  Mia  Couto,  em  1983,  a  literatura  pós-colonial

moçambicana evidenciava a abertura para as novas perspectivas fora da literatura voltada para o

projeto  modernizador  frelimista,  refletindo  o  processo  de  abertura  política  que  estava  em

desenvolvimento  no  país.  Os  escritores  passaram  a  procurar  novos  temas  e  novos  modos  de

escrever sobre os temas que eram tabus. Este período de consolidação termina em 1992 com a

publicação do primeiro romance de Mia Couto,  Terra sonâmbula, ao mesmo tempo que chega a

82 Idem.
83 HAMILTON, Russel. “Introdução”, In: SEPULVEDA, Maria do Carmo; SALGADO, Maria Teresa Salgado 

(orgs.). África e Brasil: letras em laços. Rio de Janeiro: Atlântica, 2000, p. 18.
84 CHABAL, Patrick. Vozes moçambicanas: literatura e nacionalidade. Lisboa: Vega, 1994, p. 24.
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abertura política do regime, até então pautada no Partido Único de orientação marxista-leninista.  A

partir  deste  período os  autores  tentam regressar  às  raízes  utilizando a oralidade  africana  como

inspiração para a forma dos seus textos. Como coloca Patrick Chabal: “o gênero mais importante

nesta fase parece ser o conto/estória [em função da] influência da cultura oral africana e popular,

que recorre essencialmente à  arte  de contar  histórias.  Os jovens escritores  que procuram novas

maneiras de ecrever prosa, no contexto de uma tradição de cultura oral recuperam a mais comum

forma de arte: contar estórias.“ 85

Essa breve trajetória do desenvolvimento da literatura moçambicana serve de pano de fundo

para compreender o contexto de Paulina Chiziane. A escritora nasceu em 1955, em Manjacaze, na

província de Gaza, região sul, e cresceu na periferia da cidade de Maputo. Sua língua materna era o

chope, a língua da sua etnia, além do ronga que se falava nas ruas de Maputo (ainda chamada

Lourenço  Marques  no  período).  O português  foi  aprendido  por  ela  em associação  à  educação

formal, quando ingressou na escola primária missionária católica em Maputo, mas o seu uso da

língua colonial foi limitado somente ao ambiente escolar. Paulina cresceu numa família anticolonial

que resistia à integração cultural, assim como às políticas de assimilação. Os primeiros contatos

com os  brancos  ocorreram quando  entrou  na  escola  secundária  onde  não  havia,  formalmente,

segregação racial.  Durante o período da guerra de libertação, foi membro ativo da FRELIMO e

tinha  dezoito  anos,  em  1974,  quando  a  organização  triunfou  sobre  as  forças  coloniais  e  a

independência foi proclamada. Em função da descrença nas direções políticas da FRELIMO no pós-

independência,   afastou-se das atividades militantes.  Com a guerra civil,  trabalhou em diversos

trabalhos e entrou na faculdade para estudar linguística, mas não chegou a finalizar a graduação.

Suas  atividades  literárias  tiveram  início  em  1984,  com  contos  publicados  nos  jornais

moçambicanos. Com o seu primeiro livro,  Balada de Amor ao Vento (1990), tornou-se a primeira

mulher  moçambicana  a  publicar  um  romance.  O  romance  é  narrado  completamente  de  uma

perspectiva feminina e trata fortemente da condição de mulher em África,  aspectos que estarão

presentes em outras obras da autora. Paulina Chiziane publicou, até hoje, cinco romances, entre

1991 e 2008: o já citado Balada de Amor ao Vento (1990), Ventos do Apocalipse (1999), O Sétimo

Juramento (2000),  Niketche:  uma História  de  Poligamia (2002),  e  O Alegre  Canto  da  Perdiz

(2008). Publicou um livro de contos intitulado As Andorinhas (2008) e duas obras que tematizam

espiritualidade, cultura e costumes de Moçambique: Na mão de Deus (2012) e Por quem vibram os

tambores do além? (2013). A obra  Niketche, analisada neste trabalho, ganhou em 2003 o prêmio

José Craveirinha, a premiação literária mais importante de Moçambique.

As  obras  de  Chiziane  estão  profundamente  marcadas  por  questões  fundamentais  que

85 Ibdem, p. 66.
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determinam a condição histórica, social e política da mulher moçambicana. O seu discurso ficcional

é  essencialmente  um discurso sobre “gênero”,  que se apropria  dos  discursos  entre  a  dicotomia

tradição x modernidade, ressignificando seus elementos na realidade feminina em Moçambique.

Paulina Chiziane escreve sobre os problemas que estas mulheres enfrentam no dia a dia, sobre o

estatuto social que têm e como  os  fenômenos refletidos no cotidiano influenciam as suas vidas. Ela

usa  a  voz  feminina,  marcadas  pelo  protagonismo  de  suas  narrativas,  para  refletir   sobre  os

problemas  da  posição  social  da  mulher  na  sociedade  moçambicana,  em  diversos  períodos.

Escritoras moçambicanas como Paulina são únicas em vários sentidos, particularmente no sentido

de que, como autoras que escrevem em um país no qual a exclusão da mulher ainda é uma realidade

contemporânea, elas não apenas foram bem-sucedidas – em maior ou menor escala – em romper a

exclusão histórica - trazida pelo colonizador, mas reforçada na construção nacional do país - de

vozes femininas do sistema literário de Moçambique, como também conquistaram um espaço no

ambiente  da  escrita  literária  dominada  por  homens,  abordando  temáticas  sensíveis  ao  universo

feminino, sem medo de tecer críticas em sua narrativa. Em um país onde os valores patriarcais ainda

são intensamente impostos aos corpos femininos, sua literatura questiona essa condição e, mais do

que apenas narrar os sofrimentos de mulheres de seu país, traz em seus enredos a superação, a

iniciativa e a força de vontade necessárias para uma mudança necessária a esse quadro:

“Olhei para mim e para outras mulheres. Percorri a trajectória do nosso ser,
procurando o erro da nossa existência. Não encontrei nenhum. Reencontrei
na escrita o preenchimento do vazio e incompreensão que se erguia à minha
volta.  A condição  social  da  mulher  inspirou-me  e  tornou-se  meu  tema.
Coloquei no papel as aspirações da mulher no campo afectivo para que o
mundo as veja, as conheça e reflita sobre elas. Se as próprias mulheres não
gritam quando algo  lhes  dá  amargura  da  forma como pensam e  sentem,
ninguém o fará da forma como elas desejam. […] a minha mensagem é uma
espécie de denúncia, é um grito de protesto”.86 

Considerando o contexto de Moçambique, bem como o contexto da literatura moçambicana,

não é surpresa que os debates sobre identidade, nacionalismo, colonização e modernidade, que a

autora retrata na ficção através de uma perspectiva de gênero, reflitam e problematizem o discurso

de nacionalidade construído através  da história,  bem como revelem as estruturas  complexas  de

poder  que  existem e  que  são  baseadas  nas  diferenças.  As  obras  de  Paulina,  assim,  são  fontes

riquíssimas  na  busca  de  elementos  de  resistência  e  protagonismo  histórico  das  mulheres

moçambicana, pois trazem em sua composição uma infinidade de referências históricas, sociais e

culturais da realidade do país. Temáticas como o colonialismo e a guerra civil, por exemplo, são

tratadas apenas como pano de fundo, mas refletem na narrativa do cotidiano de seus personagens.

86 CHIZIANE apud CHABAL, Patrick. Op. Cit., p. 298.
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Podemos, a partir de suas obras, refletir partindo do íntimo, onde os discursos e estruturas impostas

são elementos que co-existem com sentimentos, desejos e aspirações de cada pessoa, intimamente

ligados à fatores particulares de seu contexto. Isso faz com que as formas de opressão, mas também

de subversão, sejam diversas Neste trabalho, que visa analisar a obra  Niketche,  verticalizarei as

reflexões acerca das práticas do lobolo, da poligamia e dos ritos de iniciação descritos na narrativa.

Chiziane não se atém exclusivamente a essas práticas, sendo sua narrativa um mosaico complexo de

várias simbologias e práticas locais. As diferentes estruturas sociais  de Moçambique também se

manifestam na forma de culto aos antepassados, em práticas alimentares, etc. Nesta monografia,

foquei nas três práticas culturais que acreditei que pudessem transmitir de forma mais evidente as

construções sociopolíticas do gênero em Moçambique, mas de forma nenhuma com o intuito de

esgotar as possibilidades do romance neste sentido.

Análise da Obra

A trajetória de cinco mulheres em torno de um único homem é o que dá o tom do romance

de Paulina Chiziane. As primeira frases do livro nos situam dentro da consciência de Rami. Ela é a

protagonista do enredo pela qual será dado sentido aos acontecimento – logo, a obra de Chiziane é

narrada em primeira pessoa,  a partir  de uma mulher.  Rami inicia sua narrativa apresentando-se

como uma mulher desamparada: frente a um problema relacionando uma traquinagem de seu filho,

magoa-se com a constante ausência do marido e com o casamento desarmônico: “Um marido em

casa  é  segurança,  é  protecção.  Na  presença  de  um marido  os  ladrões  se  afastam.  Os  homens

respeitam. As vizinhas não entram de qualquer maneira para pedir sal, açúcar […]. Na presença de

um marido, um lar é um lar, tem conforto e tem prestígio”.87 Frente a sua tristeza com a falta de seu

marido – Tony, reconhecido chefe de polícia - recebe a solidariedade de suas vizinhas, tornando-se

evidente  que  trata-se  de  uma condição  muito  comum entre  as  mulheres  de  sua  vizinhança.  O

abandono de mulheres por outras mais novas, a existência de concubinas entre outras histórias são

contadas à Rami por outras que compartilham de seu sofrimento. Para a protagonista, a ausência de

um marido no lar é a falta de essência, indicando a forma como vê no homem o pilar da relação.

Rami reflete e se pergunta porque é desprezada pelo marido, uma vez que sempre se comportou do

modo como era esperado para uma esposa respeitável. A caracterização inicial de Rami é de uma

esposa  abandonada,  que  sente  a  falta  do  marido,  sentindo-se  incapaz  de  dar  conta  das

responsabilidades familiares e domésticas, culpando-o por suas frustrações. Nesse momento, Rami

coloca suas percepções sobre o amor, o casamento e seu papel de mulher.  Fica claro que está infeliz

com a atual situação de seu casamento, sabendo que o marido está constantemente ausente pois se

87 CHIZIANE, Paulina. Niketche: Uma História de Poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 11.
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relaciona com outras mulheres,  mesmo tendo sido uma esposa exemplar dentro dos padrões da

família nuclear:

“Obedecer,  sempre  obedeci.  As  suas  vontades  sempre  fiz.  Dele  sempre
cuidei. Até as suas loucuras suportei. Vinte anos de casamento é um recorde
nos tempos que correm. Modéstia à parte,  sou a mulher mais perfeita do
mundo. Fiz dele o homem que é. Dei-lhe amor, dei-lhe filhos com quem ele
se afirmou nesta vida. Sacrifiquei os meus sonhos pelos sonhos dele. Dei-lhe
a minha juventude, a minha vida. Por isso, afirmo e reafirmo, mulher como
eu, na sua vida, não há nenhuma!”88

Fica evidente a forma como a colonialidade do gênero perpassa as percepções da personagem sobre

o  comportamento  esperado  de  uma mulher  casada:  submissão  de  sua  vontade  à  do  marido.  O

ocorrido faz Rami refletir sobre seu papel de esposa, e sua considerações são representadas a partir

de um diálogo com seu seu reflexo no espelho.  Enquanto a Rami “real” lamenta suas tristezas, sua

imagem refletida  representa a Rami que vê no marido ausente, e não em suas amantes, a origem

dos  problemas  que  afligem  sua  vida,  tomando  consciência  que  assimetria  no  relacionamento,

retomando à ancestralidade da dança para compreender seus sentimentos. A imagem representada

pelo reflexo leva Rami a sair de seu estado de inércia, tomando a iniciativa de encarar de frente os

problemas entre ela e o marido.

Após o ocorrida,  Rami se cansa de chorar  pelo marido em uma cama fria pelo vazio e

resolve ir atrás da outra mulher que está causando a desgraça em seu casamento, tomada de raiva.

Tem consciência que seu marido tem um outro lar, sólido e fixo, e muitos filhos com a rival Julieta.

Acha absurda a ideia de divisão do marido com outra, e é firme em seu valores de monogamia

cristã: “Marido não é o pão que se corta com faca de pão, uma fatia por cada mulher. Só o corpo de

cristo  é  que se espreme em gotas do tamanho do mundo para saciar  o  universo de crentes na

comunhão de sangue.”89 Com essa visão, resolve confrontar Julieta, que mora nas proximidades de

sua casa e surpreende-se ao ver que a rival mora em uma casa de mais qualidade que a sua; a partir

daí, ao ver abir a porta, invade a casa a procura de seu marido. Zanga-se com o fato da rival ser

mais bonita,  estar  mais bem vestidas,  com roupas  que lhe valorizam as curvas  Julieta  sente-se

ameaçada, e as duas partem para a agressão mútua. Após a briga, após descarregar os ânimos, as

duas  têm  oportunidade  de  começar  a  conversar.  Julieta  auxilia  Rami  a  cuidar  dos  ferimentos

decorrente do embate, e ao começarem a trocar experiências, percebem que têm mais em comum do

que pensavam. Julieta lhe abre o coração:

“ - Ele namorou-me de pequenina – ela responde sem rodeios, de lágrimas
nos olhos. Dizia-me que era solteiro. Só quando engravidei é que me falou
da existência de uma esposa e um filho. Mas tratou logo de dizer que foi

88 Ibdem, p. 14.
89 Ibdem, p. 19.
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obrigado  a  casar  e  aguardava  uma  oportunidade  para  divorciar-se.  Fazia
promessas maravilhosas.”90

Julieta  já  tinha  cinco  filhos  com  Tony  e  estava  à  espera  do  sexto,  indicando  que  o

relacionamento dos dois já era algo antigo. A ela, o homem só dispensava atenção na geração de

mais filhos – fora isso, não aparecia em casa. Aqui, podemos perceber uma configuração que a

poligamia tomou após a imposição dos valores patriarcais coloniais e às políticas de combate: os

homens não deixam de ter várias mulheres, mas agora o fazem informalmente, sem o vínculo e as

implicações veiculados à prática nas culturas locais – assim, os deveres em relação às “esposas”

tornam-se seletivos de acordo com o comodismo masculino. Julieta têm uma posição submissa no

relacionamento, muito semelhante à de Rami, e seu lar depende financeiramente do marido – ambas

as  mulheres  foram socializadas  de  acordo  com os  valores  da  região  sul.  O matrimônio  era  a

representação de estabilidade para as duas mulheres, mas a partir de seu encontro percebem que,

para o homem, os votos de amor eterno do amor cristão não valem nada. Da parte de Rami, o

sentimento de raiva e disputa é substituído pelo de solidariedade com uma mulher que tinha o lar

vazio assim como ela. Na conversa com Julieta, descobre ainda a existência de uma terceira mulher,

pela qual Tony frequentemente abandona as duas primeiras.

Ao procurar a terceira mulher de Tony, de nome Luísa, mais uma vez Rami arranja briga.

Desta vez, todavia, a briga se estende para fora da casa e ambas são encaminhadas para a delegacia

por perturbação à ordem pública.  A situação as obriga a uma aproximação: o ambiente da cela

feminina é uma experiência traumática, na qual estão presentes mulheres em um ambiente onde os

odores de gente, suor, sangue, parto, menstruação. A luta é vista como algo íntimo às duas, que

seguram as mãos como forma de apoio. Para conseguir sair da situação, Rami se utiliza da posição

de esposa do chefe de polícia, então o guarda a tira de dentro da cela. Ao se retirar, contudo, olha

para Luísa e diz para o guarda que aquela também é mulher de seu marido, mesmo que isso lhe

causasse sofrimento. As duas são levadas para se resolverem em particular. Aqui, neste momento da

narrativa, é a primeira vez que Rami se defronta com uma mulher no norte, expressando da seguinte

forma suas impressões:

“Ela tem a voz meiga, um sorriso de lua. Tem os cabelos desfrisados como
toda mulher  preta  de bom estatuto.  Tem as  unhas pintadas  de vermelho-
tomate. O vestido dela é de seda e tem cor de açafrão e colorau, cores das
mulheres nortenhas. Ela deve ser  xingondo.  A sua pele tem o perfume do
caju  ou  do  jambalau.  No  mover  dos  lábios,  a  doçura  do  beijo.  Voz  de
flauta,de  brisa,  decanto  de  cotovia.  Gestos  suaves  como passos  de  gato.
Como ela é bela, meu deus,  como é elegante.  O homem, sexo frágil  nas
coisas da carne,  perde-se diante de tamanha formosura.  O meu Tony não
podia resistir, não.”91

90 Ibdem, p. 23.
91 Ibdem, p. 53
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A forma como Rami percebe a mulher nortenha evidencia os aspectos de sua beleza, mas

ainda insiste  em ver  Tony como inocente na situação:  a  construção do homem instintivamente

sexual, na qual se releva sua falta de comprometimento com os votos matrimoniais, uma vez que ele

não  pode controlar  seus  impulsos,  fica  bem clara  neste  trecho.  Ao perceber  a  beleza  da  outra

mulher, Rami tende a passar a responsabilidade da infidelidade do marido para a irresistibilidade da

rival, vinda do norte. Utiliza-se de seu estatuto de esposa para que Luísa perceba que não é nada

sem  o  casamento  civil  e  religioso  cristão,  permitindo  o  primeiro  confronto  cultural  frente  ao

relacionamento:

“ - Sabes o que significa ser mulher de um homem casado? É o mesmo que
fazer filhos na sombra da outra mulher. É não ser socialmente reconhecida
como esposa. É ser abandonada a qualquer momento, ser usada, ser trocada.
Que  futuro  esperas  tu?  […]  tu  não  fazes  a  instituição,  eu  sim.  Tués  a
concubina e  eu a  esposa.  És  secreta  e  eu  reconhecida.  Tenho segurança,
direito à herança e tu não tens direito a nada. Tenho certidão de casada e
aliança no dedo.
- Mas eu é que tenho prazer, recebo amor e todo o salário do seu marido. Eu
conheço a alegria de viver. Acha isso pouco? […] Eu venho de longe,minha
senhora,  sou da Zambézia – conta-me ela – Venho de uma terra onde os
homens novos emigram e não voltam mais.  Na minha aldeia natal  só há
velhos e crianças. Tenho oito irmãos, cada um com seu pai. A minha mãe
nunca  conseguiu  um marido  só  para  ela.  Do  meu pai  apenas  ouvi  falar.
Desde cedo aprendi que homem é pão, é hóstia, fogueira no meio de fêmeas
morrendo  de  frio.  Na  minha  aldeia,  poligamia  é  o  mesmo que  partilhar
recursos escassos, pois deixar outras mulheres sem cobertura é crime que
nem Deus perdoa”. 92

As duas construções sociais sobre relacionamento se chocam neste diálogo entre as duas

personagens.  Rami  invoca seu status  de esposa,  mas fica desconsertada  ao  perceber  que Luísa

pouco liga para isso.  A referência  ao pão,  à  hóstia  que representa o corpo de Cristo tem duas

significações  distintas  a  cada  uma.  As  duas  mulheres  partilham  do  elemento  da  hóstia  como

referência à partilha – mas, enquanto uma a utiliza a partindo da família nuclear monogâmica, a

outra vê como o exemplo maior da necessidade da poligamia. A colonialidade do gênero imposta

pela religião toma significação contrastante para cada mulher. A divisão de um homem, para Luísa,

é  algo  culturalmente  recorrente  em  sua  aldeia  na  província  da  Zambézia,  região  norte  de

Moçambique, e o matrimônio civil não tem muita significação para ela. Seu vínculo com Tony se

baseia na relação de amparo, no filho gerado, e o fim do relacionamento é visto como algo natural,

uma  vez  que  ambas  concordam na  tendência  masculina  de  apenas  usá-las  enquanto  houver  o

interesse. O que muda é a forma como cada uma dá sentido a isso a partir da realidade na qual cada

92 Ibdem, p. 55.
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uma construiu suas bases. 

Após o encontro com Luísa, Rami fica sabendo de outras duas nortenhas que estão a dividir

a  atenção de  Tony:  Saly,  descrita  por  Luísa  como “uma maconde nervosa,  que  vive  no bairro

central”, e Mauá Sualé, uma macúa jovem com todo o encanto presente nas nortenhas. Temos de

um  lado,  então,  Rami  e  Julieta  como  representações  das  mulheres  do  sul:  a  legitimidade  do

casamento,  assim como a estrutura familiar  de ambas as mulheres,  deixa evidente o caráter  de

submissão empregado na caracterização destas personagens. Apesar de apenas Rami ter o estatuto

civil  de  esposa,  Julieta  também  está  enquadrada  numa  configuração  na  qual  depende

financeiramente de Tony e tem na procriação seu interesse. Podemos perceber que a colonialidade

do gênero está profundamente arraigada na forma como essas mulheres percebem a situação ao seu

redor, partindo de valores patriarcais na forma como compreendem sua existência.

A relação  com  as  mulheres  do  norte  vai  se  desenrolando  ao  longo  da  narrativa,  e  a

construção das três personagens nortenhas se dá por parâmetros de sensualidade e desapego das

mulheres  do  norte  aos  padrões  morais  impostos  pela  sociedade  sulista.  As  diferenças  entre  as

mulheres das duas regiões podem ser compreendidas a partir dos trechos a seguir:

Sendo assim, não é possível entender o papel da mulher dentro de Moçambique sem compreender

as tradições que permeiam suas crenças, valores e significados. E Chiziane consegue nos dar sua

compreensão acerca destas relações, descrevendo mulheres de um mesmo país, que não poderiam

ser mais diferente umas das outras. Em cada região, o papel da mulher muda de acordo com sua

própria tradição. Segundo a autora, no sul de Moçambique é vista da seguinte maneira:

“Cerramos  nossas  bocas  e  nossas  almas.  Por  acaso  temos  direito  à
palavra? E por mais que a tivéssemos, de que valeria? Voz de mulher serve
para embalar crianças ao anoitecer. Palavra de mulher não merece crédito.
Aqui no sul, os jovens iniciados aprendem a lição: confiar numa mulher é
vender tua alma. Mulher tem língua comprida, de serpente. Mulher deve
ouvir, cumprir, obedecer”.93

As mulheres do norte de Moçambique, contudo, são vistas de outra forma:

“- As mulheres são flores, devem ser bem tratadas. As mulheres são fracas,
devem ser protegidas. Quem melhor que a família da mãe para dar carinho
e proteção? Quando morre o marido, a casa fica com ela e com os filhos.
Afinal, foi construída para eles. [...] Na nossa terra os filhos têm o apelido
da mãe, sim. Pai é dúvida, mãe é certeza”.94   

Os trechos representam de que forma os sistemas de linhagem patrilinear e matrilinear acabaram

por interferir na forma como os valores patriarcais do colonizador em cada região. Em ambas as

culturas, a mulher está submetida à autoridade masculina, mas o respeito e a celebração de sua

93  Ibdem, p. 154.
94  Ibdem, p. 207.
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imagem  tomam  formas  distintas  no  norte  e  no  sul.  Os  sulistas  tendem  a  ver  a  mulher  com

desconfiança, e seu papel está associado com a maternidade apenas, mas não de forma a celebrar

suas capacidades, mas de limitá-las à elas. Já os nortenhos comparam a mulher a flores delicadas,

que  necessitam  de  proteção.  A maternidade  aqui  também  é  destacada,  mas  a  partir  de  uma

perspectiva de exaltação, não de limitação, da figura materna da muher. Em dado momento, no

suposto falecimento de Tony, as famílias de todas as mulheres, que já estavam loboladas e vivendo

uma relação poligâmica,   se  encontram para discutir  os  assuntos  referentes  à  herança.  Em seu

diálogo,  a  dualidade  norte  x  sul  não  é  mais  percebida  a  partir  das  perspectivas  femininas,  e

identificar como o papel diferenciado de gênero, assim como a presença da colonialidade do gênero,

estão manifestados de forma distinta:

“ - Soubemos dos maus tratos que estão a dar à D. Rami – diz o tio da Mauá
– Gostaríamos de declarar que as macuas e as macondes não são gado para
serem maltratadas. Viemos avisar que não devem tocar num centímetro de
pele das meninas […].
- Vocês são do norte, e tratem de vossas coisas nas vossas casas, que nós, do
sul,  temos  as  nossas  tradições  –  responde  o  irmão  de  Tony.  -  Não  nos
venham aqui dar ordens porque vocês, macuas, não são homens. Na vossa
terra as mulheres é que mandam. Onde já se viu um homem casar e ir viver
na família da mulher? Onde já se viu um homem trabalhar a vida inteira para
abandonar o produto do suor nas mãos dela, quando morre ou quando há
separação. […]  Vocês do norte são escravos delas. Trabalham a vida inteira
só para elas. Até os filhos tem o apelido da mãe. Que tipo de homens vocês
são?”95

Até aqui, temos as observações de um homem do sul sobre a forma que as mulheres do norte

são tratadas. As referências à matrilinearidade estão presentes de forma negativa, evidenciando a a

própria  visão  do  irmão  de  Tony  sobre  os  homens  do  norte:  são  tidos  como  fracos,  e  sua

masculinidade  é  constantemente  questionada.  Como  já  abordado  nos  capítulos  anteriores,  o

matrimônio, a herança e a propriedade beneficiam as mulheres no sistema matrilinear. Isso é visto

com repúdio pelo homem sulista, negando a masculinidade dos nortenhos com base na sua própria

cultura. A reprodução do gênero colonial aqui é representada pelo ideal masculino, reforçado na

submissão  feminina  ao marido  e  à  sua  família,  como estabelecido  pela  sociedade patrilinear  e

posteriormente reforçado pelos valores patriarcais trazidos pelo colonizador português.  A figura do

tio, no caso do homem responsável por Mauá, também é significativa dos sistemas de linhagem

matrilineares,  no qual  é ele  que desempenha o papel  de chefe de família  e  é responsável  pela

educação dos sobrinhos e sobrinhas filhos da irmã. O respeito pela figura feminina característico

das regiões matrilineares também está expressado na ameaça a qualquer pessoa que se atreva a

agredir as mulheres nortenhas, representadas aqui como macuas e macondes, frente aos maus tratos

95 Ibdem, p. 206.
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sofridos por Rami, mulher sulista. Da mesma forma, os homens nortenhos também passam suas

impressões acerca dos homens do sul, questionando a figura paterna patriarcal:

“ -  E  vocês  do  sul,  são  brutos,  tratam  as  mulheres  como  bichos.
Alguém, neste mundo, sabe quem é o verdadeiro pai dos filhos da mulher? O
senhor, que tanto nos insulta, tem a certeza que os filhos que diz serem seus
o são, de certeza? Na nossa terra, os filhos tem o apelido da mãe sim. Pai é
dúvida,mãe é certeza. Um galo não choca ovos, nunca. É bom dar a César o
que é de César. 

[…]
-  Xingondos atrasados!  Macondes  tatuados!  Metam-se  na

vossa vida e deixem-nos com a nossa!
-  Machanganas brutos,  desumanos,  bárbaros  e  grosseiros.

Você não são humanos, assassinam as vossas mulheres. Não tem respeito
pelas  vossas  próprias  mães.  […]  Mulheres  bonitas  só  no  norte,  seus
machanganas! As nortenhas são leves e livres. As nortenhas são belas. As
vossas mulheres são pesadas, são grossas, têm o rabo grande de tanto comer
amendoim!”

A palavra  xingondo designa uma forma pejorativa pela qual os habitantes da região sul se

referem aos do norte.  Já  machangana  se refere a  uma das subdivisões  da etnia  tsonga.  O que

podemos  perceber  é  de  que  forma  a  territorialidade  no  país  ainda  encontra-se  profundamente

arraigada pelos valores de pertencimento étnico, assim como a alteridade em relação ao outro. Ao

criticar os homens do sul, o tio de Mauá faz referencia à brutalidade com a qual as mulheres são

tratadas  nas  sociedades  patrilineares.  Além  disso,  critica  também  o  papel  paterno,  claramente

partindo de suas raízes culturais matrilineares, nas quais a figura central da geração de filhos é a

mulher. No caso dos homens do sul, a limitação sexual da mulher faz parte de sua estrutura social

de transferência da propriedade, que deve ser passada para seus filhos legítimos, valores reforçados

pela Igreja, colonialismo e período do imediato pós independência. Os aspectos culturais de cada

povo, como a prática das tatuagens pelas populações do norte matrilinear,  aparecem aqui como

ofensas aos rivais. O comparativo feminino, muito abordado por Chiziane nesta obra a partir da

perspectiva das mulheres, emerge aqui a partir da forma como os próprios homens as veem em cada

região. As comparações feitas pelos homens em forma de ofensas, também são abordadas por Rami

em outro momento, agora com uma visão mais geral dessa dualidade cultural moçambicana:

“As mulheres do sul acham que as do norte são uma frescas, umas falsas. As
do norte acham que as do sul são umas frouxas, umas frias.  Em algumas
regiões do norte, o homem diz: querido amigo, em honra da nossa amizade e
para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com a minha mulher esta
noite. No sul, o homem diz: a mulher émeu gado, é minha fortuna. Deve ser
pastada e conduzida com vara curta. No norte, as mulheres enfeitam-se com
flores, embelezam-se, cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao
mundo. No norte as mulheres são leves e voam. […] No sul as mulheres
vestem cores tristes, pesadas. Têm o rosto sempre zangado, cansado, e falam
aos gritos como quem briga,imitando um estrondo de trovoada. Vestem-se
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porque não podem andar nuas. Sem gosto. Sem jeito. Sem artes. O corpo
delas é reprodução apenas. 

Homem do sul quando vê mulher do norte perde a cabeça. Porque
ela  é  linda,  […] sabe  amar,  sabe sorrir  e  sabe  agradar.  Mulher  do norte
quando vê homem do sul  perde a  cabeça porque tem muita  garra  e  tem
dinheiro. O homem do norte também se encanta com a mulher do sul, porque
é servil. A mulher do sul encanta-se com o homem do norte, porque é mais
suave, mais sensível, não agride. A mulher do sul é econômica, não gasta
nada, compra um vestido novo por ano. A nortenha gasta muito […] porque
tem que estar sempre bela.”

Nesse trecho, apesar de um pouco extenso, Chiziane faz uma síntese das comparações que

aparecem ao  longo de seu romance. A mulher sulista é colocada frequentemente como submissa,

em alguns momentos como pouco bonita, sem delicadeza, rude e bruta. Sua analogia com o gado

demonstra que essa condição também vez das raízes culturais que levaram as populações do sul à

patrilinearidade, onde a figura do pastor e de seu gado é o elemento central. Já as mulheres do norte

são colocadas como belas e delicadas, mas de certa forma fúteis, procurando no marido uma fonte

pela  qual  possa  manter  sua  estética.  Apesar  do  trecho  reproduzir  esteriótipos  em  relação  às

mulheres, ele também apresenta a complexidade das interações culturais entre as duas regiões de

Moçambique. Homens e mulheres das duas regiões também olham para si e para o outro, e vem na

outra cultura aspectos positivos. Seja a desenvoltura das mulheres e a suavidade dos homens do

norte, seja o aspecto servil da socialização das mulheres e a melhor condição financeira dos homens

do  sul,  a  interação  das  culturas  das  duas  regiões,  apesar  de  serem  tratadas  como  ofensivas

anteriormente, também tem o potencial de interesse entre as populações do norte e sul.  

No caso das práticas tradicionais do norte e sul, suas referências estão pulverizadas ao longo

da narrativa. Outro aspecto importante é que tais práticas são apropriadas por mulheres do norte e

do sul  em algum momento,  demonstrando o caráter  dinâmico que a  cultura  toma nas  relações

cotidianas: apesar de, através delas, ficar evidente a alteridade das regiões. Os ritos de iniciação

oriundos da região norte são os primeiros a aparecer na narrativa, antes mesmo de Rami encontrar-

se com Luísa, a primeira mulher nortenha de seu marido. Ao descobrir a existência de Julieta e do

núcleo familiar alternativo de Tony, Rami decide tomar providências para que possa fazer frente a

beleza  da  rival  e,  assim,  procura  uma conselheira  amorosa,  que nada  mais  é  que  uma mulher

nortenhas  que  vê  nos  ensinamentos  dos  ritos  uma  possibilidade  de  ganho  financeiro  frente  às

mulheres do sul. Nos diálogos que se desenvolvem durante a sessão de Rami, as duas comparam as

culturas das duas regiões:

“- Frequentaste os ritos de iniciação? - pergunta a conselheira.
- Não – explico -, o meu pai é um cristão ferrenho, de resto a pressão do
regime colonial foi muito mais forte no sul do que no norte. […] Frequentei
outras escolas – expliquei.
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[...]
- És mesmo criança, ainda não és mulher.
- O que aprendem nestes ritos, que vos faz sentir mais mulheres do que nós?
-  Muitas  coisas:  do  amor,  de  sedução,  de  maternidade,  de  sociedade.
Ensinamos filosofias básicas de boa convivência. Como queres ser feliz no
lar se não recebestes as lições básicas de amor e sexo? Na iniciação aprendes
a ver o tesouro que tens dentro de ti. […] Nos ritos de iniciação habilitam-te
a viver e sorrir. […] Sem eles, és mais leve que o vento. […] Não podes
casar, ninguém te aceita. Se te aceita, logo depois te abandona. Não podes
participar de um funeral, muito menos aproximar-te de um cadáver, porque
não tens maturidade. Nem podes assistir a um parto. Não podes tratar dos
assuntos de um casamento.  Porque é impura.  Porque não és nada,  eterna
criança.”96

 As implicações  sociais  dos ritos dentro das  sociedades  macuas são expressas de forma

evidente neste trecho. Rami procura a conselheira atrás dos segredos exóticos de sexualidade, mas a

nortenha aborda,  além disso,  todas  as  implicações  sociais  intrínsecas  aos  ritos.  Dessa forma,  a

caracterização das mulheres nortenhas como sensuais, donas de seu corpo e de sua vontade, feitas

pela autora, não caem num exotismo exacerbado. Apesar de Rami reproduzir esses sensos comuns

em relação às mulheres do norte, e isso ser constante, uma vez que a obra se passa a partir de sua

perspectiva,  a abordagem da autora partindo do aspecto sociocultural  dos ritos também faz um

panorama aprofundado de  suas  significações,  seu  valores,  internalizados  na  auto-confiança  das

mulheres do norte. Apesar dos ensinamentos, entretanto, Rami não consegue se apropriar das lições

de amor aprendidas nas sessões com sua conselheira. Ao aparecer para Tony vestida e enfeirada

como uma mulher nortenha, usando cores fortes e muito ouro, o marido faz piada de sua aparência.

Em outro momento, Rami recorre à uma tatuagem na parte interna da coxa para atrair o marido.

Aparentemente a prática dá resultados, mas Rami medo que o marido descubra e o manda embora.

As tentativas de Rami demonstram que, apesar de serem práticas ancestrais sobre o amor e sexo,

sua execução descolada do contexto sociocultural  do norte,  de suas  significações  matrilineares,

esvazia essas práticas de sentido. Já os aspectos mais místicos dos ensinamentos, são retratados

mais adiante no romance, em diálogos entre as cinco mulheres de Tony:

“- Rami, sabes muito bem do que estou a falar. Nunca fizestes assim uma
poçãozinha de amor ou coisa parecida? […] Eu, de vez em quando, tempero-
lhe a comida com pó de salamandra e teias de aranha. Tomo aquelas poções
que fazem o corpo mais ardente. Ele não me resiste, vocêssabem bem disso. 
- Eu esfrego o meu sexo com musgos, arrudas e urtigas que crescem  ao lado
das lajes dos cemitérios – diz a Saly. - Sei que ele não me aprecia tanto, mas
quando se lembra de mim fica exitado de forma tal que até perde o sono e lá
vem correndo ao meu encontro madrugada fora.
- Eu tenho magia no corpo inteiro – remata a Mauá. - Na hora do amor
enrolo-o, prendo-o, cubro-o e ele dorme como uma criança. Comecei a ter
lições de amor a partir dos oito anos. […] Vocês sãotodas insignificantes aos
meus pés.

96 Ibdem, p. 38.
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- Eu nunca fiz nada disso – confessa Ju -, nunca! Não faz parte da minha
maneira de ser.”97

Os ritos são abordados de diversas outras formas na narrativa, mas estes dois trechos permitem

fazer uma reflexão da forma como eles são influenciados pela cultura matrilinear da região norte. É

certo que, muitas vez, são abordadas diferenças entre as escolas de amor frequentadas por cada uma

das mulheres nortenhas, indicando suas variações entre as populações macua e maconde. Ainda

assim,  fica  perceptível  que  os  ritos  constroem  personalidades  femininas  que  veem  em  sua

sexualidade sua fonte de poder e, mais do que isso, entende de que forma essa sexualidade está

ligada à natureza, aos elementos da terra, possibilitando que essas mulheres adquira conhecimentos

de poções e feitiços para celebrar e usar essa sexualidade a seu favor. Aliado a esses aspectos, a

forma como as  sociedades  do  norte  são retratadas  deixa  transparecer  uma melhor  condição da

mulher,  reflexo do sistema matrilinear.  As mulheres nortenhas de Tony,  vivendo um casamento

poligâmico nos moldes patrilineares e loboladas, frequentemente fazem comparações saudosas da

forma como são tratadas em sua terra natal. Mas, ainda que vivendo sob a égide do maridoe de sua

família, sua socialização permite uma experiência mais leve, que não está tão atada à colonialidade

do gênero reforçada pelo cristianismo. Isso não significa que esta colonialidade não esteja presente,

mas sua ressignificações são dadas pelas nortenhas partindo de uma realidade onde sua existência e

sua essência são celebradas. A autoridade masculina existe, mas em configurações muito diferentes

daquelas  propostas  frente  a  submissão colonial  do gênero.  As referências  ao cristianismo estão

constantemente presentes, mas refletem de outra forma no papel feminino:

“Somos mais alegres lá no norte. […] Na hora do casamento o homem vem
construir o lar na nossa casa materna e quando o amor acaba, é ele quem
parte. No norte as mulheres são mais belas. No norte, ninguém escraviza
ninguém, porque tanto homens quanto mulheres são filhos do mesmo Deus.
Mas cuidado, no norte, o homem é Deus também. Não um deus opressor,
mas um deus amigo, um deus confidente, um deus companheiro.”98

Já  o  lobolo  e  a  poligamia,  práticas  culturais  reconhecidas  no  sul,  trazem  os  valores

patrilineares e patriarcais das populações da região. A poligamia também é citada como comumno

norte, como referenciou um trecho de Luísa, anteriormente, mas é a partir de sua configuração no

sul do país que Paulina Chiziane constrói a narrativa. A interação com os valores cristãos e coloniais

é muito mais intensa, uma vez que o protagonismo masculino possibilitou uma maior assimilação

destes,  assim como seu  processo  mais  forte  no  sul,  logo  a  colonialidade  do  gênero  fica  mais

evidente nestas práticas. As duas práticas, o lobolo e a poligamia, aparecem de forma interligada na

97 Ibdem, p. 177.
98 Ibdem, p. 175-176.
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narrativa, e também demonstram as alteridades quando são estendidas a todas as mulheres de Tony,

tanto as sulistas quanto as nortenhas. Isso permite que haja uma interação constante das práticas

presentes nos ritos, na poligamia e no lobolo entre as cinco mulheres. A poligamia é retratada de

formas diferentes ao longo da obra. Num primeiro momento, ao perceber que dividia o marido com

outras quatro mulheres, Rami passa a questionar sobre a poligamia. A primeira forma na qual a

prática é apresentada é a partir das considerações de uma personagem mais velha, Tia Maria, que

viveu um casamento poligâmico desde o início da juventude. Essa personagem é relevante pois

representa as configurações da poligamia anteriores à chegada do colonizador e da influência da

colonialidade do gênero. Para Tia Maria, a partilha é um valor inerente à vida e assim pauta os

relacionamentos.  Aliado  a  isso,  esta  personagem  tem  uma  construção  muito  menos  submissa,

quando comparada a forma como outras mulheres sulistas são descritas: “Aos dez anos tornou-se

vigésima quinta esposa de um rei.  Teve um príncipe no ventre.  Foi amada loucamente por um

guarda real de quem teve dois filhos. Como se isso fosse pouco, tem agora dois maridos, ambos

vivendo sob o mesmo tecto.”99 As histórias de poligamia descritas por Tia Maria nada tem a ver

com o submetimento e violência agora arraigadas na cultura das sociedades patrilineares do sul.

Sobre sua vida casada com um rei polígamo, ela coloca:

“ - Eram famílias verdadeiras, onde havia democracia social. Cada mulher
tinha sua casa, seus filhos e suas propriedades. Tínhamos o nosso órgão –
assembleia das esposas do rei – onde discutíamos a divisão do trabalho […].
Participávamos  na  feitura  da  escala  matrimonial  de  Sua  Majestade,  que
consistia numa noite para casa uma, mas tudo igual, igualzinho. Ele cumpria
à risca. Ele tinha que dar o exemplo de Estado, um bom modelo de família.
[…] Havia liberdade, muita liberdade. As damas não passavam carência de
espécie alguma. […] Cada tempo a sua história – diz ela – A prosperidade
mede-se pelo número de mulheres e filhos. Um grande patriarca deve ter
várias cabeças sob o seu comando.”100

De acordo com o relato de Tia Maria, a poligamia nada tem a ver com a forma como Tony levava o

relacionamento  com  suas  cinco  mulheres.  Desta  forma,  apesar  do  protagonismo  masculino

representado na figura do rei, a poligamia não tinha, de forma nenhuma, um caráter opressivo para

as  mulheres.  O tratamento  igualitário  e  a  obrigação de prover  a  todas  suas  necessidades  eram

valores inerentes à prática. No sul, assim, essa prática, apesar de combatida, perdurou assimilando

valores  coloniais  de  gênero  em  relação  às  mulheres,  reproduzindo  colonialidade  nas  suas

sociabilidades. No caso de Rami, ao visitar as rivais uma a uma, percebeu que, ao fim do interesse

se Tony, suas mulheres e filhos não era mais providos de forma justa, muito menos igualitária. A

submissão e a violência contra a mulher, que aparece algumas vezes no livro, não são aspectos

99 Ibdem, p. 70.
100  Ibdem, p. 72.
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inerentes à prática da poligamia. De acordo com o diálogo com Tia Maria,  antes da imposição

cultural  e  religiosa  do  colonizador,  a  patrilinearidade  não era  sinônimo de  submissão  feminina

frente a autoridade masculina. As capacidades reprodutoras da mulher eram vistas como riqueza e

prosperidade, e a monogamia e a limitação sexual das mulheres não era uma imposição intrínseca à

prática.   

Apesar disso, quando Rami procura suas vizinhas e mulheres de seu círculo, a poligamia é

vista como algo extremamente negativo, ruim para a mulher, bom para o homem: “No lar polígamo

há  muitas  rivalidades,  feitiços,  mexericos,  envenenamentos  até.  Viver  na  poligamia  é  usar

artimanhas, técnicas de sedução, bruxedos, intrigas, competir a vida inteira com outras mais belas.”

A prática da poligamia entre os macuas é tida como uma aculturação, influenciada pelo islamismo

fortemente presente no norte. Entre as mulheres do sul, fonte de desgostos e rivalidades, resultado

da interação de valores opressivos às mulheres trazidos pelo colonizador: 

“Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e a lei. No momento
seguinte, dizem não  onde disseram sim, e sim onde disseram não. […] A
poligamia  dá  privilégios.  Ter  mordomia  é  coisa  boa:  uma  mulher  para
cozinhar, outra para lavar os pés, uma para passear, outra para passar a noite.
Ter reprodutoras de mão-de-obra, para as pastagens e gado, para os campos
de cereais, para tudo, sem o menor esforço, pelo simples fato de ter nascido
homem.

No  comício  do  partido  aplaudimos  o  discurso  político:  abaixo  à
poligamia! Abaixo! Abaixo os ritos de iniciação! Abaixo! […] Depois do
comício, o líder que incitava o povo aos gritos de vivas e abaixos ia almoçar
e descansar na casa de uma segunda esposa.” 

As referência de Chiziane aqui falam do cristianismo colonizador, mas também das políticas do

“Abaixo!” frelimistas: em ambos os casos, a poligamia passa a ser praticada de maneira hipócrita

pelos homens. Ela passou a ser um símbolo dos privilégios masculinos perante as mulheres, e seu

combate só serviu para intensificar seu aspecto negativo de opressão. 

Apesar disso, a poligamia, como o título sugere, tem um aspecto central na obra. Cansada de

sofrer pelo marido, e convencida que não vai consegui-lo só para si novamente, Rami se apropria

desta  prática,  tantas  vezes  colocada  como  negativa  para  as  mulheres,  e  a  utiliza  a  seu  favor.

Conspira  contra o marido,  junta as outras quatro mulheres,  e propõe que todos se juntem num

casamento poligâmico que respeite as regras que a prática implica. As outras mulheres aceitam, e há

também apoio da mãe de Tony, que vê na poligamia um símbolo de prosperidade para a família do

filho. Tony é pego de surpresa em seu aniversário, onde Rami apresenta publicamente as outras

quatro  esposas,  e  obriga-o a  assumi-las.  A partir  daí,  a  poligamia  passa  a  ser  um elemento  de

vantagem para essas mulheres. O lobolo, aqui, tem grande importância no processo de integração

das mulheres à famíia do patriarca, Tony:
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“O ciclo de lobolos começou com a Ju. Foi como dinheiro e não com o gado.
Lobolou-se a mãe, com muito dinheiro, num lobolo-casamento. As crianças
foram  legalmente  reconhecidas,  mas  não  tinham  sido  apresentadas  aos
espíritos da família. Era preciso trazê-las do tecto da mãe para a sombra do
patriarcal num acto de lobolo-perfilha, uma forma de legitimá-las uma vez
que nasceram fora das regras do jogo de uma família polígama. Depois fez-
se o lobolo da Lu e dos filhos. As nortenhas espantam-se. Essa história de
lobolo era nova para elas. Nos lobolos, todos introduzimos uma inovação:  a
certidão de lobolo, com cláusulas contratuais, menos aquela parte que fala de
assistentes conjugais no caso de incapacidade do marido. Ficaria um bocado
imoral,  não  acham?   Toda  em  papel  almaço,  com  timbre  e  tudo,
dactilografada,  assinada  por  todos  os  membros  presentes  nas  cerimonias.
Com tantas assinaturas, aquilo ultrapassava uma certidão, parecia mais uma
petição. Estamos na era da escrita, não estamos?”101

Rami joga com a ironia ao falar do lobolo das outras mulheres.  Aqui, a prática assume elementos

do casamento  e reconhecimento civil. Oficializados em cartórios, tanto as normas do matrimônio

civil quanto as normas e significações do lobolo são agregadas aqui em função da seguranças das

mulheres. Tony, o polígamo, passa a ficar infeliz nas relações. A partir do lobolo, as mulheres se

aproximam pela vida em poligamia, e passam a contribuir uma com as outras em ações solidárias.

As nortenhas ensinam as sulistas sobre as práticas de amor no norte; Rami, econômica, passa a

ajudar com empréstimos as companheiras a montarem negócios, a trabalharem, a terem um ofício

próprio, para que diminuam sua dependência financeira de Tony. Entendidas entre si, não se veem

mais como rivais, e partem de sua situação em comum para resistir frente a vida poligâmica que,

outrora, representou sofrimento e ciúme, principalmente para Rami.  Assim, é possível compreender

como o romance de Paulina Chiziane corrobora para uma percepção mais íntima da forma pela qual

a colonialidade do gênero se impõe de forma diversa nas diferenças coloniais do norte e do sul,

além de possibilitar uma análise das formas de resistência a essa colonialidade; entender que  ser

mulher não é uma condição com as mesma implicações, sendo necessário compreender as raízes de

suas significações para entender as diferentes realidades femininas. Mulher do norte eram rivais de

mulheres do sul: suas aspirações, demandas, sofrimentos mudava de acordo com a região e com a

cultura. Assim, o sexo biológico não representa, em si, uma associação intrínseca ao feminino –

essa associação, essa parceria, esse apoio mútuo nasce das resistências e realidades em comum. No

caso de Rami, aqueles antes tidas como rivais e estrangeiras, por meio da subversão dos valores

poligâmicos, tornaram-se amigas, companheiras, irmãs. 

101 Ibdem, 125.

38



Considerações Finais

O  romance  de  Paulina  Chiziane  traz  a  possibilidade  de  refletir  sobre  os  desdobramentos  das

interações sociais que ocorrem do choque entre a imposição religiosa e cultural colonial frente às

culturas locais moçambicanas. Dessa forma, é possível fazer uma interação escalar: de um lado,

entender  o  processo  de  colonização  da  mulher  moçambicana  a  nível  político  e  econômico  no

desenrolar dos processos históricos do país, assim como a instrumentalização  das tradições em

relação à construção (e imposição) do gênero, partindo assim de uma visão macrossocial; do outro,

partir da narrativa criada por Chiziane para tentar refletir sobre esses processos no âmbito cotidiano

subjetivo,  compreendendo  as  inúmeras  formas  de  apropriação   de  elementos  em  constante

enfrentamento,  a  nível  do  corpo e  dos  sentimentos.  Sobrepôr  essas  duas  “lentes”  permite  uma

reflexão  mais  abrangente,  possibilitando  o  resgate  de  experiências  femininas  e  resistências

cotidianas, contribuindo para a construção de um maior protagonismo da mulher colonizada na

produção de perspectivas de análise. 

Primeiramente,  procurei  abordar  brevemente  quais  são  as  discussões  teóricos  presentes

quando falamos em mulheres de África, e quais as implicações, especificidades e limitações desta

categoria. O mesmo se dá no estudo de práticas culturais locais, presentes no discurso dicotômico

entre tradição x modernidade. Os debates me levaram a acreditar que ambas as categorias detém

construções históricas referentes à cada espaço e cada tempo, e há uma urgência em abrir mão de

essencialismos teóricos, no intuito de não limitar a conjuntura particular de cada realidade. Para

além disso, a estrutura ainda hoje eurocentrada da produção acadêmica leva a um tendência de

generalizações  que  partem de  conceituações  próprias  as  suas  perspectivas,  mas  que  devido  ao

pensamento universalista – herança iluminista que legitimou processos de colonização em África - ,

tendem a distorcer realidades de acordo com seus interesses e categorias de análise. Ao fim da

pesquisa, entretanto, pude perceber que o combate a essas limitações já existe há algum tempo, e o

questionamento destas bases e, mais do que isso, a proposta de novas realidades de percepção das

experiências em territórios colonizados, partindo de nossas próprias perspectivas. Resta-nos resistir

e  insistir  para  que  essas  outras  percepções  também  sejam  consideradas  formas  legítimas  de

conhecimento.

Na segunda parte, demonstro através de fontes históricas quais eram os discursos estruturais
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que influenciavam as realidades das mulheres em território moçambicano. Foram utilizadas análises

a partir de documentos referentes ao período colonial e frelimista, para entender de que forma a

mulher moçambicana tomou forma aos olhos de um Estado que visava a unidade política em um

país geográfica,  social  e culturalmente diverso. Assim, houveram projetos de enquadramento da

mulher,  de  acordo  com  as  necessidades  de  cada  regime  –  isso,  contudo,  não  impede  que

continuidades  tenham  se  mantido  na  mudança  de  um  projeto  civilizador para  um  projeto

modernizador,  como ocorreu na transição entre  o governo colonial  e  frelimista.  As imposições

coloniais  às  mulheres,  desta  forma,  não  terminaram com a  independência  do  país.  Apesar  dos

discursos sobre igualdade que compunham as bases dos ideais do governo independente, muitos

aspectos  de  enquadramento,  principalmente  à  associação  feminina  à  família  nuclear,  foram

apropriados pelas novas políticas. Assim, a submissão das mulheres ao patriarcado colonial e suas

doutrinas  moralizadoras  nunca  cessou,  retornando  de  diversas  formas  ao  cotidiano  das

moçambicanas  até  hoje.  Apesar  da  intensa  guerra  pela  independência  do país,  baseada  em um

discurso fortemente anti-colonial, a colonialidade do gênero manteve-se presente de forma continua

desde o período colonial até a atualidade. O período frelimista foi, inclusive, um dos momentos

onde  uma  regulação  de  gênero  baseada  na  família  nuclear  foi  mais  encorajada  e  imposta  às

mulheres moçambicanas.

Na terceira parte, tentei identificar de que forma o discurso estatal acontecia na dinâmica

cotidiana, e de que forma são apropriados (ou não) nas relações de mulheres de diferentes regiões,

tanto as que aconteciam entre si quanto aquelas referentes à sociedade como um todo. Partindo dos

elementos que compõem a narrativa de Chiziane, podemos entender quais foram as implicações das

imposições estatais às mulheres de cada região, mas buscando outro ponto de partida: em vez de

investigar somente a imposição de discursos moralizantes “de cima para baixo” - isto é, procurar

saber  quais  foram  as  políticas  e  discursos  que  procuraram  enquadrar  a  mulher  em  modelos

específicos -  procurei, principalmente, identificar na fonte de que forma a trajetória de cada uma

das esposas de Tony ressignificavam os discursos de enquadramento impostos ao seu corpo e às

suas ações. Não é à toa que a poligamia tenha um caráter central na obra, ornamentando seu título.

Dentre todas as práticas abordadas no livro e aprofundadas no meu trabalho, esta foi a que mais

possibilitou a percepção de como uma opressão pode ser ressignificada e, ao mesmo tempo, ser

subvertida em favor das mulheres e de seus interesses. A vida em poligamia permitiu a Rami e as

outras mulheres uma aproximação que resultou em benefícios umas às outras. 

Como mulher negra, africana, de um grupo social não privilegiado, sua luta era provar que

as  pessoas  desses  círculos  sociais  também  poderiam produzir  formas  alternativas  de  pensar  a

subjetividade e a identidade nacionais – em suas história, a mulher moçambicana é a protagonista, é
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ativa,  dona  de  sua  trajetória.  Aqui,  as  representações  de  mulheres  africanas  perdem o  caráter

vitimizado  e  despersonalizado,  quebrando  com  esteriótipos  criados  pela  colonização  e

posteriormente  reforçados  por  movimentos  feministas  ocidentais.  Seu  reconhecimento

internacional, além da tradução de suas obras para inúmeros idiomas, mostram que seu discurso não

permanece limitado às mulheres de seu país ou de seu continente; no Brasil,  suas obras trazem

possibilidades e representatividade para mulher negras que aqui também são expostas à opressões

históricas, subalternizando seu lugar na sociedade. No caso de Niketche, somos inspiradas por Rami

a  fazer  com  que  as  imposições  estejam  ao  nosso  favor,  combatendo  e  subvertendo  as  armas

daqueles  que submetem. Sempre assumindo uma postura feminina,  criticando estruturas  sociais

patriarcais obsoletas, recuperando ferramentas tradicionais fortalecedoras para as mulheres, Paulina

Chiziane propõe novas estratégias para a construção de uma sociedade com mais igualdade entre os

gênero são fornecer leituras da sociedade moçambicana e colocando as mulheres e a voz feminina

no  cerne  da  discussão,  desafiando  os  limites  de  sua  idealização  dentro  da  nação  socialista  ou

neoliberal. 

Busquei  enlaçar  as  duas  pontas  do  raciocínio  traçado  na  monografia.  Partindo  dos

referenciais teóricos, que reforçam que o gênero não é biológico, nem inerente às sociedades, mas

historicamente  construído,  procurei  evidenciar  na  narrativa  de  Chiziane  de  que  forma  essa

construção ocorre numa escala local, considerando os diversos aspectos culturais e históricos que

permeiam  as  significações  que  perpassam  as  diferentes  mulheres.  O  caso  de  Moçambique

proporciona essa possibilidade,  uma vez que demonstra a  limitação de análises feitas de forma

generalistas,  que  não  problematizam  outras  construções  tão  importantes  quanto,  tais  como

geografia, fronteiras nacionais, religião, raça, classe e cultura. Dentro da Nação que Moçambique

foi projetada para ser, o confronto cultural entre mulheres de diferentes regiões traz a necessidade

encarar a fragilidade de uma análise universalista, sendo preciso investigar as relações de gênero em

contextos  de  mulheres  colonizadas  a  partir  da  fratura  causada  pela  resistência  às  imposições

coloniais e patriarcais. Da mesma forma, refletir sobre a forma como outros saberes resistem e se

adaptam aos  projetos  globais  impostos  pelas  diversas  formas  de  colonialidade,  entre  elas  a  de

gênero, e quais valores se perdem ou se mantém no processo de assimilação da cultura hegemônica,

possibilita pensar sobre as resistência que se reinventam no dia a dia, que materializam-se em ações,

sentimentos,  sociabilidades,  entre  outras  manifestações  subjetivas;  mesmo  que  silenciadas  nas

narrativas históricas, as mulheres nunca deixaram de fazer história – todas elas. Resta-nos, a partir

daqui, refletir e encontrar formas de dar voz a essas histórias que, muitas vezes, persistem apenas na

memória. É preciso atentar para a necessidade de estudo das perspectivas femininas a partir de seus

próprios  pontos  de  vista,  como  forma  ampliar  o  conhecimento  sobre  diferentes  realidades  e
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temporalidades, nas quais a história se faz e refaz no cotidiano vivido.
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