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RESUMO 

 

Esta pesquisa procura levantar hipóteses sobre o papel político desempenhado pela qasa 

do “império” de Mali. As fontes primárias utilizadas são os relatos de viagem de Ibn 

Battuta sobre sua visita ao Mali e as fontes orais coletadas por Madina. Buscamos 

problematizar a dificuldade de encontrar menções à qasa nas fontes e na historiografia a 

partir da noção de silenciamento proposta por Michel-Rolph Trouillot e da perspectiva 

decolonial. No primeiro capítulo, foi debatida a historiografia sobre África de modo a, já 

no segundo capítulo, contextualizar a historiografia sobre o “império” de Mali. Ainda no 

segundo capítulo, foi analisado o mundo muçulmano do século XIV, contextualizando a 

escrita das fontes em árabe, por sua vez, as fontes orais, provenientes dos relatos dos 

griots, os guardiões das tradições orais do Mali compreendidas em seu contexto 

específico, por fim, problematizaram-se as traduções dessas fontes para as versões 

utilizadas neste trabalho, compreendendo esse processo como parte da construção da 

historiografia. No terceiro capítulo, as questões de gênero foram abordadas de forma 

vinculada ao debate sobre colonialidade do saber, ambos diretamente relacionados com 

o cenário de saberes sobre África, possibilitando a formulação de paralelos entre a qasa 

e outras figuras femininas de destaque político nas sociedades da região ocidental do 

continente, além de questionamentos à historiografia ocidental. 

 

Palavras-chave: Mali; qasa; silenciamentos. 
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ABSTRACT 

 

This research tries to raise hypotheses about the political role played by the qasa of the 

Mali "empire". The primary sources used are Ibn Battuta's travel accounts of his visit to 

Mali and the oral sources collected by Madina Ly. We sought to problematize the 

difficulty of finding references to the qasa in sources and in historiography from the 

notion of silencing proposed by Michel-Rolph Trouillot and the decolonial perspective. 

In the first chapter, historiography on Africa was debated in order to contextualize the 

historiography on the Mali "empire". Also in the second chapter, the Muslim world of the 

fourteenth century was analyzed, contextualizing the writing of the sources in Arabic, in 

turn, the oral sources from the reports of the griots, the guardians of the oral traditions of 

Mali, were understood in their specific context, finally, the translations of these sources 

for the versions used in this work were problematized, understanding this process as part 

of the construction of historiography. In the third chapter, gender issues were tackled in 

a manner linked to the debate on the coloniality of knowledge, both directly related to the 

knowledge base on Africa, enabling the formulation of parallels between the qasa and 

other female figures of political prominence in the societies of western Africa, as well as 

questions about Western historiography. 

 

Keywords: Mali; qasa; silencing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O drama de África é que o homem africano não entrou suficientemente na 

História. [...] Neste imaginário [...], não há lugar nem para a aventura humana, 

nem para a ideia de progresso. Neste universo onde a natureza comanda tudo, 

o homem escapa à angústia da História que obceca o homem moderno, mas 

permanece imóvel no meio de uma ordem imutável onde tudo parece estar 

escrito de antemão. Nunca o homem se transpõe para o futuro. Nunca lhe vem 

à ideia sair da repetição para inventar um destino para si. O problema de África, 

e permitam a um amigo de África dizê-lo, está aqui. O desafio de África é 

entrar mais na História. É ir buscar nela a energia, a força, a vontade de ouvir 

e de esposar a sua própria História. [...] O problema de África é que ela vive 

demais o presente na nostalgia do paraíso perdido da infância.
1
 

 

Iniciamos a introdução dessa monografia com o discurso do então presidente da 

França, Nicolas Sarkozy,2 na Universidade de Dakar (Senegal) no ano de 2007, para 

evidenciarmos nossas motivações. É a permanência de pensamentos baseados em 

princípios imperialistas, etnocêntricos e racistas que buscamos confrontar através da 

confecção deste trabalho. Além disso, pautamo-nos na necessidade latente de aumentar o 

número de estudos sobre África na academia brasileira de forma qualitativa e 

transformadora. Dessa forma, ao delimitarmos nosso recorte no período “pré-colonial”, 

tomando como objeto o “império” de Mali, visamos a expansão do escopo cronológico e 

até mesmo geográfico dos temas africanos abordados pela historiografia brasileira, visto 

que até o momento a pesquisa pelo termo “Mali” não encontrou resultados no Banco de 

Teses da Capes sobre o “império” em si. 

O Mali era governado pelo mansa, que a historiografia se habituou em chamar 

de “imperador” em conjunto com sua “esposa” a qasa. Segundo o historiador brasileiro 

José Rivair Macedo, “é melhor evitar estabelecer associações diretas entre títulos 

atribuídos a governantes de Estados tão distintos como os Estados cristãos (reis) e 

muçulmanos (sultões). No primeiro caso, a autoridade do governo provém da guerra, da 

capacidade de aplicação de justiça e do ideário cristão. No outro caso, o sultão, autoridade 

de governo, é eminentemente profana, secular, sem base de sustentação religiosa”.3 

Quanto ao mansa, ele “era o representante máximo dos costumes ancestrais da 

comunidade”.4 

                                                 
1 SARKOZY. Apud. SCHURMANS, Fabrice. De Hannah Arendt a Nicolas Sarkozy: leitura pós-colonial 

do discurso africanista. e-cadernos ces [Online]. vol. 02. 2008. p. 8. 
2 O discurso está disponível na íntegra (em francês) em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Mn90X94__s8>. Acesso em: 25 set. 2018. 
3
 MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2015. p. 52. 

4
 Ibidem. p. 56. 
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Dessa forma, optamos pelo uso de aspas ao utilizarmos termos ocidentais, 

principalmente aqueles que se referem a formas de organização política: “império”, 

“imperador”, “rainha”, “sultão”, entre outros. Sobre o uso de aspas e a manutenção de 

termos como mansa e qasa, pautamo-nos também nos apontamentos feitos pela filósofa 

argentina María Lugones: “[Traduzir] permitiria que você entendesse o que eu digo, mas 

não entender realmente, já que não posso dizer o que quero tendo traduzido os termos. 

Por isso, se não traduzo e você pensa que entende menos, ou que nada entende, acho que 

você pode entender melhor, [...]”.5 

Feita essa breve explicação, a problemática central deste trabalho se configura 

da seguinte forma: se o mansa representa os costumes ancestrais da comunidade, então o 

que a qasa representava? O interesse específico por essa personagem vem da ausência de 

estudos mais detalhados sobre figuras femininas em espaços de poder nas sociedades 

africanas do período “pré-colonial”. 

Ao toma-la como objeto dessa pesquisa, deparamo-nos com uma imensa 

dificuldade de encontrar menções à qasa nas fontes sobre o “império” de Mali. Uma das 

possibilidades de interpretar essa dificuldade é entendê-la como um silenciamento 

histórico, uma tentativa de reduzir, ou até mesmo apagar, a dimensão do papel político e 

do significado da qasa. Sendo assim, com base em Mihel-Rolph Trouillot, novas questões 

surgem: “por que a qasa sofreu esse silenciamento?”; “de que forma ocorreu esse 

silenciamento?”. 

Dessa forma, o trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro relaciona 

o silenciamento historiográfico sobre a qasa com a escrita da história sobre África, do 

ponto de vista ocidental e do ponto de vista africano. Dessa forma, buscamos demonstrar 

a formulação desses dois tipos de historiografia, respectivamente o africanismo e o 

afrocentrismo, abordando-os de modo contextualizado e processual. 

Sobre o africanismo, ou seja, a escrita ocidental sobre a história da África, 

retornamos de forma crítica ao pensamento hegeliano que atribuía ao continente uma 

condição a-histórica. A partir de Hegel, e de modo a incluir elementos anteriores a ele no 

debate proposto, podemos nos valer das reflexões contidas no livro do filósofo congolês 

                                                 
5
 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas. Florianópolis. v. 

22, n. 3. setembro-dezembro, 2014. p. 944. nota de rodapé 19. Da mesma forma que Valentin Mudimbe 

aponta em “A questão em causa é que, até agora, tanto intérpretes ocidentais como analistas africanos têm 

vindo a usar categorias de análise e sistemas conceituais que dependem de uma ordem epistemológica 

ocidental. Mesmo nas mais evidentes descrições ‘afrocêntricas’, os modelos de análise utilizados referem-

se, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente à mesma ordem”. In: MUDIMBE, V.Y. A 

Invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. Luanda: Pedago, 2013. p. 10. 
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Valentin Yves Mudimbe, A Invenção de África. No texto, ele discorre sobre a construção 

feita principalmente no século XVIII de uma oposição binária entre um “nós” europeu e 

um “eles” africano. A isso, soma-se o desenvolvimento do racialismo como forma de 

categorizar a humanidade a partir de critérios pretensamente científicos que resultaria no 

racismo científico, em grande medida vinculado ao imperialismo do século XIX. Neste 

momento está localizada a gênese do africanismo, ou africanologia; ou seja, a escrita 

ocidental sobre África, principalmente a partir da antropologia. Por muito tempo a 

expansão europeia foi tida como marco zero da história africana, algo que, na 

epistemologia ocidental, legitimaria a conquista e dominação. 

Será ao africanismo ocidental, cuja consolidação está no imperialismo, que 

diversos escritores africanos responderão em suas obras historiográficas como parte do 

processo de emancipação política do século XX. Com isso surge a epistemologia 

afrocêntrica, que pode ser interpretada tanto como uma resposta ao africanismo ocidental, 

quanto uma proposta de contranarrativas historiográficas da África. Para fins 

introdutórios, podemos listar algumas características básicas: a oposição ao 

eurocentrismo; a reivindicação de uma unidade cultural africana; a existência de 

continuidades históricas africanas entre o “pré-colonial” através e apesar do período de 

dominação europeia. Para fins contextuais, localizamos a escrita histórica afrocêntrica no 

período das independências dos países africanos durante os anos 1950 e 1960. A 

construção das nações africanas se valeu em muito da história, no intuito de buscar 

origens para legitimar a nova configuração política do continente. Talvez o grande 

expoente desse movimento seja Cheikh Anta Diop, intelectual senegalês, cuja obra A 

Unidade Cultural da África Negra foi tomada como exemplo e base para a explanação 

do afrocentrismo e suas consequências para a escrita da história africana. 

No segundo capítulo, abordamos a bibliografia sobre o Mali, relacionada com as 

fontes mencionadas acima, aprofundando as problemáticas sobre silenciamento. Para 

demonstrarmos o silenciamento historiográfico sobre a qasa considerado neste trabalho: 

entre todos os textos abordados apenas dois fazem menção à essa figura. Mesmo estes 

não buscam responder questões relativas a ela mesma, mas sim demonstrar o princípio da 

decadência do Mali a partir das intrigas palacianas. No entanto, o uso de fontes orais e 

arqueológicas expande o conteúdo de suas pesquisas. 

Quanto às fontes, ainda no segundo capítulo, dividimos a análise entre aquelas 

escritas em árabe e as orais, todas em suas versões traduzidas em línguas acessíveis. Sobre 

as primeiras, realizaremos um breve debate sobre as condições do islamismo no período 
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referenciado (século XIV) a título contextual. O relato de viagem de Ibn Battuta, ou rihla, 

sendo nossa fonte primária, será analisado a partir das considerações do tradutores para o 

espanhol, Serafín Fanjul e Federico Arbós. Sobre as fontes orais, estas serão analisadas a 

partir das considerações metodológicas do historiador belga Jan Vansina, e teóricas e 

contextuais do historiador malinês Amadou Hampaté Bâ sobre a tradição oral das 

sociedades africanas. A primeira fonte oral analisada será o romance escrito por Djibril 

Tamsir Niane, Sundiata, an epic of old Mali, que narra a história de Sundiata Keita, o 

fundador do “império” a partir do relato do griot Mamadou Kouyate. De modo a 

contrapor e expandir o quadro de fontes orais, utilizamos o capítulo “La mujer en la 

sociedad manding precolonial”, escrito por Madina Ly dentro do livro La mujer africana 

en la sociedad precolonial, elaborado a partir da coleta de relatos com anciãos do Mali, 

dentre os quais alguns griots. Por fim, pontuaremos as questões relacionadas ao 

silenciamento, de modo vinculado ao processo de tradução pelo qual as fontes passaram, 

baseamo-nos em Trouillot quanto aos silenciamentos, e sobre as traduções utilizamos o 

trabalho de Iracema Dulley.  

Por fim, no terceiro capítulo, exploraremos a relação entre esses silenciamentos 

e questões vinculadas à generificação e à colonialidade do saber. Considerando a 

condição da qasa enquanto uma personagem mulher e africana frente aos silenciamentos 

historiográficos - não como um adendo às considerações feitas, mas como parte integrante 

delas. Basearemos o debate sobre gênero nas reflexões de María Lugones e de Oyèronké 

Oyěwùmí. Então retomaremos algumas questões que surgiram no decorrer do trabalho, 

principalmente aquelas relacionadas a temas como matriarcado, matrilinearidade, e as 

“rainhas-mãe”, de modo a traçar paralelos com outras populações da região. Dessa forma, 

os textos referenciados afirmam que por muito tempo as situações de mulheres 

ascendendo politicamente ao “topo da hierarquia política” foram explicadas como 

acidentes, casos isolados. Assim abordaremos casos como o da ohemmaa em Akan e o 

da maigira em Pabir, ambas na África ocidental. De forma conjugada às questões de 

gênero, encerraremos o terceiro capítulo retomando as considerações sobre colonialidade 

do saber desenvolvidas ao longo do trabalho: desenvolvendo a necessidade de 

“descolonizar o olhar” ao pesquisarmos temas africanos e “provincializar a Europa” na 

historiografia de modo geral. 
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2 AFRICANISMO E AFROCENTRISMO: A HISTÓRIA DA ÁFRICA EM 

DISPUTA 

 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que 

o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 

viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda 

que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, 

o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 

lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente.6 

 

Esse trecho do historiador francês Jacques LeGoff em um dos textos tidos como 

cânones da Escola dos Annales para a historiografia ocidental, História e Memória, faz 

parte de um debate sobre o que nos resta do passado para elaborarmos uma escrita da 

história no presente. Atualmente grande parte da historiografia opera levando em conta 

as reflexões feitas pelos Annales, e aqui elas podem ser interpretadas como pontos de 

partida para refletirmos sobre essa condição do documento como resultado de processos 

diversos em sua confecção e durante sua existência, “ainda que pelo silêncio”.  

Além dos apontamentos sobre o documento, sobre não o naturalizarmos como 

algo dado, algo que não seja passível de questionamentos, é importante 

problematizarmos, questionarmos e localizarmos a própria historiografia. Isso se deve 

não apenas porque estamos inseridos, aqui já realizando o exercício de localização, em 

um contexto ocidentalizado, principalmente no ambiente acadêmico brasileiro, mas pela 

forma como a epistemologia ocidental se impõe frente (e sobre) às demais. Assim, ao 

questioná-la, abrem-se novas possibilidades epistemológicas. Termos como 

“colonialidade do saber” e “violência epistêmica” são fundamentais nesse processo de 

questionamento.7 

O primeiro conceito, colonialidade do saber, faz referência aos contextos de 

produção das narrativas históricas, das formas de pensar, fazer (nesse caso, escrever) a 

história, entendendo o espaço global como desigual e envolto por hierarquias - sendo 

estas mesmas, consequências de processos relacionados à colonialidade. De acordo com 

o geógrafo brasileiro Carlos Walter Porto-Gonçalves,  

 

                                                 
6 LEGOFF, J. “Documento/Monumento”. In: História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. 

Tradução de Suzana Ferreira Borges. p. 547. 
7 cf. LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas 

latino-americanas. Buenos Aires: Clasco, 2005. 
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A colonialidade do saber nos revela, ainda, que, para além do legado de 

desigualdade e injustiça sociais profundos do colonialismo e do imperialismo, 

já assinalados pela teoria da dependência e outras, há um legado 

epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a 

partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são 

próprias.
8
 

 

Já o segundo, violência epistêmica, pode ser compreendido como um 

desdobramento do primeiro, visto que é umas das maneiras pelas quais uma determinada 

forma de compreender e reproduzir a história é introduzida em locais periféricos do 

mundo. Ambos tecem uma crítica à noção iluminista do “ponto zero”9, da anulação 

discursiva do sujeito construtor do conhecimento e da própria noção universalista e 

totalizante que as ciências sociais e a filosofia tendem a assumir em suas teses. A isso, o 

sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel teceu uma dura crítica: 

 

Qualquer cosmopolitismo ou proposta global que se construa a partir do 

universalismo abstrato [...] epistemológico [...], não escapará de ser um 

desenho global imperial/colonial. [...] O universalismo abstrato epistêmico na 

tradição da filosofia ocidental forma parte intrínseca do racismo 

epistemológico.
10

 

 

Dessa forma, como afirmado acima, não utilizaremos as reflexões de LeGoff 

para fundamentar esse trabalho, mas sim como um ponto de partida para colocarmos em 

análise e desnaturalizarmos a própria historiografia, tendo em vista as críticas decoloniais 

introduzidas anteriormente. 

A partir dessas reflexões, a já mencionada dificuldade de encontrar menções à 

qasa em fontes se tornou um tema fundamental para esta pesquisa. Uma das 

possibilidades de interpretar essa dificuldade é entendê-la como um silenciamento 

histórico, uma tentativa de reduzir, ou até mesmo apagar, a dimensão do papel político e 

do significado da qasa. Situação que aconteceu, e em alguns níveis segue acontecendo, 

com quase a totalidade do passado do continente africano. Isso possui relação com 

                                                 
8 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. “Apresentação da edição em português”. In: Ibidem. p. 3. 
9 cf. CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada 

(1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Univseridad Javeriana, 2005. 
10 Tradução livre. No original: “Cualquier cosmopolitanismo o propuesta global que se construya a partir 

del universalismo abstracto de segundo tipo, es decir, del epistemológico, de la ego-política del 

conocimiento, no escapará de ser un diseño global imperial/colonial. [...] El universalismo abstracto 

epistémico en la tradición de la filosofía occidental moderna forma parte intrínseca del racismo 

epistemológico”. In: GROSFOGUEL, Ramón. “Descolonizando los universalismos occidentales: el pluri-

versalismo transmoderno decolonial desde Aimé Césaire hasta los zapatistas”. In: CASTRO-GÓMEZ, 

Santiago. GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: Reflexiomes para una diversidad epistêmica más 

allá del capitalismo. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007. pp. 70-71. 
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diversos aspectos, como o imperialismo europeu dos séculos XIX e XX e o racismo 

científico, derivado do racialismo do século XVIII, além de processos anteriores entre os 

séculos XV e XVII como o debate religioso sobre a escravização de africanos, a 

escravização em si e o tráfico. Tudo isso teve forte influência na institucionalização da 

história como ela é posta hoje. Assim, como primeiro exercício de questionamento deste 

trabalho, faremos uma retomada dos textos africanistas dos séculos XIX e XX a partir do 

desenvolvimento epistemológico do século XVI ao XVIII, e do debate afrocêntrico de 

meados do século XX que serviu como resposta a ele.  

 

2.1 A HISTORIOGRAFIA OCIDENTAL: O EUROCENTRISMO E O AFRICANISMO 

 

2.1.1 Hegel, “nós” e “eles” 

 

No prefácio da coleção História Geral da África,11 M. Amadou Mahtar M’Bow, 

senegalês e diretor geral da Unesco entre 1974 e 1987 afirmou que “durante muito tempo, 

mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a real história da África. As 

sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história.”12 Esta noção 

da impossibilidade de os povos africanos “terem história” tem sua consolidação em Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel. 

Muitos pesquisadores atribuem ao filósofo germânico a origem do que veio a ser 

o pensamento colonialista do século XIX, tendo em vista que ele mesmo aprovou o 

movimento de conquista dos europeus sobre África ao afirmar que os franceses estavam 

corretos em anexar a região da Argélia na década de 1830.13 No clássico livro A Razão 

na História, Hegel dedica um trecho ao continente africano.14 Ao abordar “o contexto 

natural ou o fundamento geográfico da história universal” de cada região do globo ele 

divide a África em regiões “inteiramente separadas uma das outras, sem qualquer relação 

entre si”15: a África subsaariana, a África “europeia” e a África do Nilo. 

                                                 
11 A própria coleção se configura em um exercício de fornecer bases bibliográficas para a superação desse 

silenciamento. Para mais informações sobre a coleção cf. LIMA, Mônica. A África tem uma História. 

Salvador: Afro-Ásia. Salvador. v. 46. pp. 279-288, 2012. 
12 M’BOW, M. Amadou Mahtar. “Prefácio”. In: KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da África, I: 

Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. p. XXI. 
13 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história: introdução a filosofia da história universal. 

Lisboa: Ed.70, 1995. p. 177. 
14 Ibidem. pp. 176-193. 
15 Ibidem. p. 176. 
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A dita África “europeia” seria toda a região mediterrânica, e estaria mais 

próxima da Espanha do que do restante do continente. Além disso, nunca teria constituído 

uma história própria e autônoma, sempre dependeria de elementos externos para seu 

desenvolvimento: os fenícios, os romanos, os vândalos, os bizantinos, os árabes, os 

turcos. Essa noção da dependência externa por parte dos povos africanos será recorrente, 

mesmo que de modo não deliberado na escrita da história africana. 

Sobre a África subsaariana, ou “a África propriamente dita” Hegel afirma que 

 

[...] é a parte característica deste continente como tal. Abordamos em primeiro 

lugar este continente porque o podemos, por assim dizer, deixar de lado. Não 

tem interesse histórico específico, a não ser o de vermos ali o homem na 

barbárie, na selvageria, sem subministrar qualquer ingrediente integrador à 

cultura. A África, por mais que se retroceda na história, permaneceu fechada à 

conexão com o mundo restante; é o eldorado que em si permaneceu recolhido, 

o país infantil que se encontra envolto na negrura da noite, para além do dia da 

história autoconsciente.16 

 

Na África, Hegel afirma existir o homem no “estado de inocência”, ou seja, 

unido a Deus e à natureza, sem ser consciente de si mesmo, portanto incapaz de elaborar 

sua própria história.17 “E as mulheres nem sequer são mencionadas exceto para falar de 

casamento ou família”18. 

Curiosamente, ele menciona diretamente no seu livro a região ocupada pelo 

“império” de Mali, a região do rio Níger. Essa menção é feita para demonstrar o peso do 

deserto do Saara no isolamento (sic) do sul do continente: “O deserto separa mais do que 

o mar, e a constituição dos povos que vivem nas margens do Níger mostra de modo 

particularmente acutilante a separação”19. Essa afirmação é facilmente rebatida ao 

tomarmos nota das imensas rotas de comércio que cruzavam o Saara entre 1100 e 1500, 

muitas delas tendo como destino ou ponto de partida as cidades próximas ao Níger. (Mapa 

01). Segundo o historiador brasileiro José Rivair Macedo 

 

Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, ele [o Saara] não é uma 

área morta, que isola os povos que o habitam do restante do mundo. Na 

verdade, ao longo da história africana, o Saara foi um eixo de articulação entre 

aqueles, as savanas e as florestas, situados abaixo dele, e os povos das margens 

do Mediterrâneo. Nesse sentido, ele pode ser considerado um imenso ‘mar de 

areia’. Assim como ocorreria com os mares e oceanos, por ele transitaram 

pessoas, mercadorias, crenças, ideias, técnicas, tradições culturais.20 

                                                 
16 Ibidem. p. 177. 
17 Ibidem. p. 181. 
18 GROSFOGUEL. Op. cit. p. 67. 
19 Ibidem. p. 177. 
20 MACEDO. 2015. Op. cit. p. 46. 
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Mapa 1: Mapa das principais rotas transaarianas no século XIV. (D.T. Niane) 

 

Fonte: NIANE, D. T. (editor). História Geral da África, IV: África do século XII ao XVI. Brasília: 

UNESCO, 2010. p. 177. 

 

Dessa forma pode-se demonstrar a fragilidade do pensamento hegeliano sobre a 

África, levando-se em consideração, por exemplo, que já na Idade Média fontes da 

Europa, como o Atlas Catalão fazem menção direta ao “Império” de Mali21. 

No entanto, por muito tempo essa noção perdurou nas universidades e no senso 

comum do ocidente. Tendo em vista que o pensamento de Hegel, como afirmado acima, 

é a consolidação da noção ocidental de uma África “a-histórica”, e de modo a incluir 

elementos anteriores a ele no debate proposto, podemos nos valer das reflexões contidas 

no livro do filósofo congolês Valentin Yves Mudimbe, A Invenção de África. Mudimbe 

se remete à origem da antropologia conjugada com a atividade mercantilista do século 

XVIII e seu desenvolvimento enquanto ciência humana para afirmar que os estudos 

antropológicos têm muito mais a ver com os motivos e intenções de seus estudiosos do 

que com a classificação dos povos estudados.22 Ao longo do texto, o autor conjuga essas 

duas questões para criticar suas consequências epistemológicas, estas se baseiam na 

                                                 
21 Como é o caso do Atlas Catalão de 1375. cf. MACEDO, José Rivair. Os filhos de Cam: a África e o saber 

enciclopédico medieval. SIGNUM: Revista da ABREM. Londrina v. 3. 2001. pp. 19-20. 
22 MUDIMBE, V.Y. A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. Luanda: Pedago, 

2013. p. 36. 



19 

 

 

oposição entre “nós” e “eles”, na qual “nós” seriam os antropólogos ocidentais e 

ocidentalizados e “eles” seriam os africanos. Sobre essa distinção ele afirma que “o 

africano se tornou não só o Outro, que é toda a gente exceto eu, mas antes, a chave que, 

com as suas diferenças anormais, especifica a identidade do Mesmo”23, ou seja, de uma 

forma dialética os europeus definiram-se a partir do que não desejavam ser, e isso que 

não desejavam ser, atribuíram ao Outro, transformando-o em um ser essencializado, 

imutável. 

Outra classificação, interna a “nós” e “eles”, e que nos interessa particularmente 

neste trabalho, é a feita por viajantes, romancistas, filósofos e antropólogos europeus que 

distingue “negros selvagens” e “maometanos civis”. 24 Essa hierarquização, que tem um 

paralelo na divisão entre “África Branca” (norte) e “África Negra” (sul), algo semelhante 

com a divisão hegeliana, faz coro à noção de que a História, quando entendida como 

evolução e desenvolvimento dos povos, só aconteceu na África devido a influências 

externas, dentre as quais a principal, ainda que não a ideal, teria sido o Islã.25 Como as 

sociedades da qasa e de Ibn Battuta eram sociedade islâmicas, ainda que com suas 

peculiaridades regionais bem demarcadas, essa hierarquização deve ser muito bem 

observada afim de evitar que seja utilizada aqui. 

Essa dicotomia entre “nós” e “eles” e o pensamento africanista hegeliano podem 

ser encontrados em diversos nomes proeminentes do século XIX. Por exemplo, o escritor 

francês Victor Hugo, célebre por seu livro Os miseráveis, assim discursou para a 

academia francesa em 1879: 

 

O Mar Mediterrâneo é um lago de civilização; com certeza, não é por acaso 

que o Mar Mediterrâneo tem por um lado das suas margens o velho universo e 

no outro o universo ignorado, isto é, de um lado toda uma civilização, e do 

outro toda uma barbárie. [...] No século dezenove, o Branco fez do Preto um 

homem; no século vinte, a Europa fará da África um mundo. Refazer uma 

África nova, tornar velha a África manejável à civilização, tal é o problema. A 

Europa o resolverá. Vão, povos! Apropriem-se desta terra. Tomem-na. A 

quem? A ninguém. Tomem esta terra a Deus. Deus dá a terra aos homens. Deus 

dá a África à Europa. Tomem-na!26 

 

                                                 
23 Ibidem. p. 28. 
24 Ibidem. p. 29. 
25 Idem. 
26 HUGO. Apud. DANTAS, Luís Thiago Freire. Filosofia desde África: perspectivas descoloniais. 230 f. 

Tese (Doutorado em Filosofia). Setor de Ciências Humanas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 

2018. p. 48. 
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2.1.2 Africanologia e africanismo, racialismo e racismo: a Europa sobre a África 

 

Os apontamentos de Mudimbe, a crítica à concepção hegeliana sobre África e o 

próprio discurso de Victor Hugo chamam a atenção para questionarmos qual era a relação 

entre a intelectualidade ocidental e o imperialismo, entendido nesse momento como a 

dominação territorial. Quanto à intelectualidade, esta se refere ao campo da africanologia 

ou ao africanismo, ou seja, a constituição de um saber intelectual ocidental, ou 

ocidentalizado, sobre África e sobre os povos africanos. Já o imperialismo se refere ao 

processo de dominação política, econômica e militar iniciado no século XIX27 e que 

perdura de formas diversas até os dias de hoje. A distinção entre a africanologia e o 

domínio colonial é necessária, mas a compreensão de que estes processos muitas vezes 

estiveram imbricados deve ser presente nesta reflexão. 

Diversos processos contribuíram para a formação da africanologia: a expansão 

marítima iniciada no século XV, o tráfico escravista, o racialismo, o racismo e o 

imperialismo são alguns exemplos. Como percebemos através dos apontamentos sobre 

Hegel e sobre a noção de um “nós” ocidental em contraposição a um “outro” africano, 

apesar de a dominação europeia ter desempenhado um papel fundamental no 

desenvolvimento do africanismo, este tem suas origens em processos muito anteriores, 

como os mencionados acima. 

Ramón Grosfoguel e o filósofo argentino Enrique Dussel denunciam a 

concepção da origem de um “Eu” europeu dotado de racionalidade que seria, na verdade, 

precedida e até mesmo baseada pelo “Eu” europeu conquistador: 

 

Porém, como nos relembrou Enrique Dussel (1994), o ego cogito cartesiano 

(‘Penso, logo existo’) foi precedido, 150 anos antes (desde o início da expansão 

colonial europeia em 1492), pelo europeu ego conquistus (‘Conquisto, logo 

existo’). As condições históricas, políticas, econômicas e sociais que 

possibilitaram a um sujeito assumir a arrogância de se assemelhar a Deus e de 

se arvorar em fundamento de todo o conhecimento Verídico foi o Ser Imperial, 

ou seja, a subjetividade daqueles que estão no centro do mundo porque já o 

conquistaram.28 

 

                                                 
27 A presença europeia em África é muito mais antiga do que o século XIX, no entanto, a finalidade e a 

forma de ocupação e dominação possuem diferenças e fundamentais além de consequências diversas. 
28 GROSFOGUEL, R. “Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais”. In: 

SANTOS, Boaventura de S.; MENESES, Maria P. (orgs.) Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 

2009. pp. 388-389. 
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Dessa forma percebemos que a epistemologia dominante durante toda a 

formulação intelectual do Ocidente moderno e contemporâneo é baseada na noção de uma 

Europa autocentrada, o que é mascarado pelo discurso. Para esse exercício de 

localizarmos o discurso, podemos tomar como exemplo a formação do conceito de terra 

nullius (terra de ninguém) entre os séculos XV e XVIII. 

 

O conceito de terra nullius reside no direito de despossuir a todos os sarracenos 

e outros não-cristãos todos os seus bens (móveis e imóveis), o direito de invadir 

e conquistar as terras desses povos, expulsá-los delas, e, quando necessário, 

combate-las e subjugá-las em servidão perpétua (debelandi et subjugandi 

ilorumque personas in perpetuam servitude), e de expropriar todas as suas 

posses.29 

 

O conceito se baseia nas determinações eclesiásticas das bulas papais da época 

do expansionismo português e espanhol sobre a América, a África e a Ásia. Isso se dava 

porque o Papa era visto como o representante de Deus na Terra, tendo autoridade 

“supranacional” para determinar a divisão do globo entre os homens. O debate religioso 

dá bases para a escravização de povos africanos e indígenas da América além da própria 

conquista. Podemos destacar o pensamento do padre Juan Ginés de Sepúlveda (1489- 

1573), segundo o qual, baseado em sua leitura de Aristóteles, todos os nativos teriam sido 

criado para serem subjugados.30 Dessa forma, não foi elaborada uma “ciência” nas 

determinações atuais, mas sim uma filosofia em relação aos outros povos, os povos 

“bárbaros”31. “Apenas a partir do século XVIII há, graças ao Iluminismo, uma ‘ciência’ 

da diferença: antropologia. Ela ‘inventa’ uma ideia de África. O colonialismo será 

elaborado sobre essa ideia”.32 

No século XVIII, podemos recuperar a reflexão feita sobre os textos hegelianos, 

compreendendo-os como uma reelaboração, ou até mesmo, consolidação do conceito de 

terra nullis na epistemologia ocidental. Nos valendo dos apontamentos de Susan Buck-

Morss, historiadora estadunidense, a divisão sobre a quem se referiam os ideais 

                                                 
29 Tradução livre. No original: “The concept of terra nullius resides in the right to dispossess all saracens 

and other non-Christians of all their goods (mobiles and immobile), the right to invade and conquer these 

peoples’ lands, to expel them from it, and, when necessary, to fight them and subjugate them in a perpetual 

servitude (debelandi et subjugandi ilorumque personas in perpetuam servitude), and to expropriate all their 

possessions”. MUDIMBE. Valentin Yves. The Idea of Africa. Bloomington: Indiana University Press, 

1994. p. 33. 
30 Ibidem. p. 37. 
31 Para os antecedentes medievais sobre África e terras não-europeias. cf. MACEDO. 2001. Op. cit. 
32 Tradução livre. No original: “Only from the eightenenth century on is there, thanks to the Enlightement, 

a ‘science’ of difference: anthropology. It ‘invents’ an idea of Africa. Colonialism will elaborate upon the 

idea”. In: MUDIMBE. 1994. Op. cit. p. 28. 
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iluministas e liberais e a quem eles não se referiam fica mais perceptível. Por exemplo: 

“Rousseau, santo padroeiro da Revolução Francesa, ao implacavelmente condenar a 

instituição, reprime da consciência os milhões de escravos realmente existentes sob o jugo 

de senhores europeus. A patente omissão de Rousseau foi cuidadosamente exposta pelos 

especialistas, mas apenas recentemente.”33 

Ainda sobre o século XVIII, Hannah Arendt descreve e analisa a formulação de 

concepções racialistas, desenvolvidas conjuntamente à epistemologia ocidental sobre as 

terras não-europeias, em especial a África. É importante estabelecer a diferença 

arendtiana entre o racialismo e o racismo científico do século XIX, segundo a qual o 

último se trata de uma ideologia, algo dotado de finalidades mais bem estabelecidas no 

sentido de explicar a totalidade da realidade, ou seja, para a ideologia racista toda a 

história é baseada na disputa entre raças.34 No capítulo “Pensamento racial antes do 

racismo” de sua obra Origens do Totalitarismo, a filósofa alemã discorre sobre o 

racialismo desenvolvido por europeus acerca dos próprios povos europeus. 

Especificamente sobre a França, ela afirma ser o local do “germe daquilo que 

mais tarde viria a ser o poderio racista destruidor das nações e aniquilador da 

humanidade”35. É importante contextualizar a escrita de Origens a partir da intenção de 

Arendt em explicar como o nazismo pôde acontecer - nessa frase ele surge como o 

“poderio racista destruidor e aniquilador”. Segundo ela, já no começo do século XVIII, o 

conde de Boulainvilliers identifica os conflitos crescentes entre o terceiro estado e a 

nobreza como uma luta entre duas nações, dois povos diferentes. O primeiro, o grupo 

conquistado, seria descendente dos gauleses; e o segundo, o grupo conquistador, 

descendente dos germânicos. O poder deste sobre aquele baseara-se no direito de 

conquista, não necessariamente em condições pretensamente naturais ou raciais, ainda 

que estas sejam mencionadas pelo conde.36 Tais referências seriam entendidas como 

condições para a dominação durante a Revolução Francesa, quando as ideias de 

Boulainvilliers se tornariam uma arma política da nobreza, na tentativa de manter seu 

status frente às transformações sociais revolucionárias.37 

                                                 
33 BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos Estudos. n. 90. jul. 2011. p. 136. 
34 Para o conceito arendtiano de “ideologia” cf. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. pp. 234-235. 
35 Ibidem. p. 237. 
36 Ibidem. pp. 238-239. 
37 Ibidem. pp. 237-239. 
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Após o declínio da nobreza e a consolidação, ainda que parcial, dos ideais 

iluministas revolucionários, Arthur de Gobineau lança o Ensaio sobre a desigualdade das 

raças humanas em 1853. Seu objetivo, segundo Arendt, seria determinar a razão da queda 

de uma civilização, de uma cultura, além de determinar uma nova elite para substituir a 

antiga aristocracia em sua “superioridade social”. A chave para essa “superioridade” seria 

para Gobineau a racial.38 O racismo do Ensaio não teve impacto imediato no cenário 

acadêmico europeu, no entanto a sua própria confecção revela um cenário, à primeira 

vista, propício para tais concepções. É apenas nos anos finais do século XIX, durante o 

imperialismo, que o texto de Gobineau é recuperado e amplamente difundido, tendo em 

vista o pessimismo do tema, a decadência da civilização e a própria atividade imperialista. 

Esta última, segundo Arendt, de qualquer modo “teria exigido a invenção do racismo 

como única ‘explicação’ e justificativa de seus atos, mesmo que nunca houvesse existido 

uma ideologia racista no mundo civilizado.”39 

Nesse cenário, que conjuga a noção da África como “terra de ninguém”, como 

terra sem história, junto do ímpeto expansionista, das teorias racialistas e o próprio 

racismos científico, os europeus esboçaram um tipo específico de escrita sobre a história 

da África. Segundo o historiador belga Henk Wesseling 

 

A interpretação histórica que resultou disso foi extremamente eurocêntrica. A 

Weltgeschichte [História Mundial] realmente veio a se tornar a história 

europeia, pois na estrutura da história geral os povos não europeus não 

desempenham nenhum papel. Eram considerados povos sem história (Hegel) 

ou povos de imobilização eterna (Ranke).40 

 

O desenvolvimento epistemológico da historiografia sobre África nesse 

momento se cruza com o imperialismo, com a atividade de conquista direta dos países 

centrais da Europa sobre o continente africano. Como afirmado por Mudimbe, por muito 

tempo a expansão europeia foi tida como marco zero da história africana,41 algo que, na 

epistemologia ocidental, legitimaria a conquista e dominação. 

 

A disputa por África, no período mais intenso da colonização, durou menos 

que um século e envolveu uma grande parte do continente Africano, entre o 

final do século dezenove e meados do século vinte. [...] se trata de um período 

ainda contestado e controverso, pois significou uma nova configuração 

                                                 
38 Ibidem. pp. 249-255. 
39 Ibidem. p. 266. 
40 WESSELING, Henk. “História de além-mar”. In: BURKE, Peter (org.) A escrita da história: novas 

perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 103. 
41 MUDIMBE. 1994. Op. cit. pp. 21-22. 
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histórica e a possibilidade de tipos de discursos completamente novos acerca 

das tradições e culturas africanas.42 

 

Apesar dos diversos pontos comuns dos métodos utilizados pelos países 

europeus na dominação sobre África, focaremos apenas no caso francês, tendo em vista 

que, dentro da divisão territorial do continente feita pelas potências europeias, a região 

do “império” de Mali, a África Ocidental, foi relegada aos franceses, conforme o Mapa 

2. Para uma breve contextualização, a região foi invadida e dominada pela França ao 

longo de quase todo o século XIX. Já nos anos 1830 tropas francesas eram enviadas para 

a região. Elas enfrentaram severa resistência das populações locais antes de consolidar o 

domínio. Apesar da grande maioria do contato ter se dado por meio do confronto militar, 

outros resultados do contato entre os franceses e os povos autóctones se deram por meio 

da diplomacia, envolvendo alianças ou submissões.  

O povo mandinga, sob a liderança de Samori Touré, foi um dos que exerceu forte 

resistência armada aos franceses. Uma guerra que envolveu mandingas, franceses, 

britânicos e outros povos da região, em um jogo volátil de alianças. Em 1892, antes 

mesmo da derrota “final” da resistência, é estabelecida a colônia do Sudão Francês, 

enquanto estrutura administrativa. Ela seria reformulada e expandida em 1895 como 

Federação da África Ocidental Francesa. É importante ressaltar que a resistência liderada 

por Samori Touré prosseguiu até 1898.43 

                                                 
42 MUDIMBE. 2013. Op. cit. p. 15. 
43 cf. GUEYE, M’Baye; BOAHEN, Albert Adu. “Iniciativas e resistência africanas na África ocidental, 

1880-1914”. In: BOAHEN, Albert Adu. História Geral da África, VII: África sob dominação colonial, 

1880-1935. Brasília: Unesco, 2010. pp. 138-143. 



25 

 

 

Mapa 2: A África de 1914. 

 

Fonte: OLIVER & FAGE. Apud. BOAHEN, Albert A (edi.). África sob dominação colonial, 1880-1935 

volume VII. Brasília: Unesco, 2010. p. 50. 

 

Além da atividade econômica exploratória desenvolvida pelos franceses na 

Federação da África Ocidental, pautada na exploração de recursos por meio de trabalho 
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forçado, a política de assimilation empreendida pelos colonialistas teve diversos impactos 

sobre as populações. Essa política francesa de dominação se dava de maneira a considerar 

as populações africanas como membras da comunidade francesa e demandava um projeto 

de “aculturação”, no entanto, não havia a concessão de cidadania francesa aos africanos, 

consequentemente, estes não desfrutavam de todos os direitos garantidos pelo governo 

francês.  

Segundo Hannah Arendt, sobre a política de assimilação: 

 

[Os franceses] procuraram transformar a estrutura política da nação numa 

estrutura política imperial, e acreditavam que ‘a nação francesa [estivesse] 

marchando [...] para disseminar os benefícios da civilização francesa’. 

Queriam incorporar à estrutura nacional as possessões ultramarinas, tratando 

os povos conquistados como ‘irmãos e súditos – irmãos na fraternidade da 

civilização francesa comum, e súditos no sentido de serem discípulos da luz 

francesa e seguidores da liderança francesa’. Em parte, isso foi realizado 

quando representantes de populações africanas se sentaram no Parlamento 

francês e quando a Argélia foi declarada departamento da França. Mas o 

resultado desse empreendimento foi uma exploração particularmente brutal 

das possessões de ultramar em benefício da nação. A despeito de todas as 

teorias em contrário, o Império Francês era realmente avaliado do ponto de 

vista da defesa nacional, e as colônias eram consideradas terras de soldados, 

capazes de produzir uma force noire que protegesse os habitantes da França 

contra os seus inimigos naturais.44 

 

Segundo Kwame Anthony Appiah “essa política [de assimilação] resultou em 

que as crianças africanas no Império Francês liam livros didáticos que falavam dos 

gauleses como ‘nos ancêtres’ [nossos ancestrais]”45. Ainda sobre o sistema de educação 

nas colônias francesas, elaborado com base no ideal de assimilação, David Gardinier dá 

mostras do cenário que envolveu tanto a administração imperial, de forma diretamente 

vinculada ao Ministério das Colônias, quanto a atividade missionária.46 Ainda que formas 

tradicionais de educação, como a islâmica, tenham permanecido em diversas 

comunidades africanas sob julgo francês, Gardinier afirma que a política de assimilação 

era presente de forma intensa na educação, principalmente durante as décadas de 1880 e 

1910.47 Isso acarretava na obrigatoriedade do ensino da língua e cultura francesas, tendo 

como consequências cenários como o descrito por Appiah. Além disso, o sistema 

educacional “produziu uma elite que podia comunicar-se eficazmente com as elites de 

                                                 
44 ARENDT. Op. cit. p. 196. 
45 APPIAH, Kwame Anthony. “A invenção da África”. In: Na casa de meu pai: A África na filosofia da 

cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 28. 
46 GARDINIER, David. O impacto francês na educação em África, 1817-1960. Afro-ásia. Salvador. n. 15, 

pp. 86-99. 1992. 
47 Ibidem. pp. 90-92. 
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outros países de fala francesa. O nível secundário na maioria dos países costeiros produziu 

bastante graduados para preencher as posições inferiores da administração.”48 

Em conjunto com a atividade expansionista e com o cenário epistemológico 

europeu descrito anteriormente, muitos eruditos metropolitanos passaram a conceituar e 

teorizar as populações autóctones do continente africano. José Rivair Macedo afirma que 

“o conhecimento era um imperativo para facilitar a dominação.”49 É nesse período que a 

antropologia se estabelece como ciência, como a ciência do “outro”, do “exótico”. 

Ao relacionar o imperialismo com o movimento intelectual africanista ou 

africanólogo, Macedo categoriza o “colonialismo científico”,50 chamando atenção para a 

proximidade entre os antropólogos e historiadores europeus com a administração 

colonial.   

Segundo o antropólogo saudita, de nacionalidade estadunidense, Talal Asad 

 

Antropólogos podem dizer que contribuíram para a herança cultural das 

sociedades que estudaram através de um registro empático de formas de vida 

locais que, de outro modo, teriam se perdido para a posteridade. Mas eles 

também contribuíram, algumas vezes indiretamente, para a estrutura de poder 

representada pelo sistema colonial. Que essas contribuições não foram, em 

última instância, cruciais para o vasto império que recebia e financiava esse 

conhecimento não significa que essas estruturas não tenham sido fundamentais 

para a pequena disciplina que oferecia conhecimento e recebia recursos. Pois 

essa estrutura de poder certamente influenciou as escolhas teóricas e o 

tratamento daquilo que a antropologia social objetificou – em alguns aspectos 

mais do que em outros.51 

 

Ou seja, a posição dos antropólogos na estrutura colonial também era envolta em 

tensões e disputas que demonstravam os impactos políticos de sua atividade que se 

pretendia como científica, tendo como modelo as ciências naturais. 

Dentre as instituições coloniais francesas que foram parte desse projeto, são 

citadas por Macedo: a Sociedade de Antropologia de Paris, criada em 1859; a Sociedade 

dos Africanistas, de 1930 e o Instituto Francês da África Negra, de 1939. 

Sobre a Sociedade dos Africanistas, o antropólogo francês Philipe Laburthe-

Tolra afirma que ela era vinculada ao 

 

                                                 
48 Ibidem. p. 99. 
49 MACEDO, 2015. Op. cit. p. 146. 
50 MACEDO, José Rivair. “A História da África vista pelos Africanos: gênese e desenvolvimento da 

‘Escola de Dakar’ (1960-1990)”. In: FERREIRA, Álvaro Mendes. [et al.] (orgs.). Translatio Studii: 

Problematizando a Idade Média. Niterói: UFF, 2014. p. 147. 
51 ASAD, Talal. “Introdução a Anthropology and the Colonial Encounter”. Tradução de Bruno Reinhardt. 

Ilha. Florianópolis. v. 19. n. 2. dezembro, 2017. p. 323. 
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[...] Museu Nacional de História Natural [e] é constituída de acordo com a lei 

de 1901 como as demais sociedades eruditas. O objetivo é reunir todas as 

personalidades interessadas no continente africano, mesmo que não sejam 

especialistas, pois são, na área científica ou técnica, extremamente poucas: a 

França ainda não tinha, como hoje, muitos geógrafos, antropólogos, 

historiadores, cientistas políticos, economistas, demógrafos, musicólogos, 

linguistas, juristas... Africanistas, incluindo muitos africanos, para não falar de 

escritores, pintores, músicos, poetas, professores de literatura ou políticos do 

continente. Uma eflorescência que os fundadores de 1930 estavam longe de 

imaginar.
52

 

 

É curiosa a positividade com que Laburthe-Tolra compara a configuração da 

Sociedade na sua fundação e em 2011, como se esse fosse desde o princípio o objetivo 

dela, diversidade de pessoal incluindo europeus e africanos. É bem provável que isso 

esteja relacionado ao ideal francês de assimilação, como sua manifestação nas ciências 

das humanidades. No entanto, é nítido o paradoxo de tal positividade quando tomamos 

nota dos apontamentos feitos por José Rivair Macedo sobre a Sociedade, visto que dela 

 

participavam antropólogos (Paul Rivet, Lévy-Bruhl, Marcel Mauss, Marcel 

Griaule) e linguistas (Marcel Cohen, Antoine Meillet), mas também pessoas 

conhecidas afetuosamente pelos demais membros como ‘velhos africanos’, 

quer dizer, administradores, funcionários do governo ou militares que, durante 

muito tempo, tinham servido nas colônias, ali adquirindo experiência e 

conhecimento. O primeiro presidente da entidade, o General Henri Gouraud, 

era capitão no Sudão francês em 1898, quando se destacou na repressão da 

revolta ocorrida na Guiné e na prisão do líder Samory Touré. O único africano 

autêntico na associação era Léon Mba, que trinta anos mais tarde viria a ser o 

primeiro presidente da República do Gabão.
53

 

 

Além dos institutos, é proveitoso discorrer sobre alguns periódicos acadêmicos 

que tinham como temática a história africana, tais como o Boletim Geral da África 

Ocidental Francesa,54 a Revista da História das Colônias Francesas, o Jornal de Etnografia 

e de Sociologia e o Jornal da Sociedade dos Africanistas. É pertinente tomarmos como 

                                                 
52 Tradução livre. No original: “Muséum national d'histoire naturelle, se constitue selon la loi de 1901 

comme les autres sociétés savantes. Elle se donne pour but de regrouper toutes les personnalités qui 

s'intéressent au continent africain, même s'il ne s'agit pas de spécialistes, car ceux-ci sont alors, dans les 

domaines scientifiques ou techniques, extrêmement peu nombreux : la France ne possède pas encore, 

comme aujourd'hui, quantité de géographes, anthropologues, historiens, politologues, économistes, 

démographes, musicologues, linguistes, juristes... africanistes, dont nombre d'Africains, sans parler des 

écrivains, peintres, musiciens, poètes, professeurs de littérature ou politiciens du continent. Une 

efflorescence que les fondateurs de 1930 étaient loin de pouvoir imaginer”. In: LABURTHE-TOLRA, 

Philipe. “La Société des Africanistes: des chercheurs et des hommes de terrain”. Disponível em: 

<https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_societe_des_africanistes_des_chercheurs_et_des_hommes_de_

terrain.asp>. Acesso em 24 set. 2018. 
53 MACEDO, José Rivair. “Antigas civilizações africanas: historiografia e evidências documentais”. In: 

Desvendando a história da África. Porto Alegre: UFRGS, 2008. p. 14. 
54 Todos os números disponíveis em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34381764h/date>. Acesso em: 23 

set. 2018. 
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exemplo o sumário de um dos números do Boletim Geral da África Ocidental Francesa 

para termos um quadro mínimo do que era estudado pelos colonialistas em territórios 

africanos. 

No boletim de 1929, o 13° ano de publicação do boletim, os textos são os 

seguintes: “Costumes e instituições de uma família Peule do círculo de Pita” de O. 

Durand; “Contribuição para o estudo da pré-história no Sudão Oriental” de Furon e 

Pérébaskine; “A região de Sine-Saloum. O porto de Kaolack. Sítios franceses da África 

Ocidental Francesa” de L. Aujas; “Senegal de antigamente. Estudo sobre o Oualo” de 

Maurice Roberty; “Obra da Estação Experimental de óleo de palma de La Mé (Costa do 

Marfim)” de Blondeleau, Lavergne e Venault; “Os Impérios do Mali” de Charles Monteil; 

“Primeiros testes de teatro entre povos indígenas da Costa do Marfim” de M. Prouteaux; 

“As salinas de Taodéni” de F. Rougier; “Criação do reino de Fouta-Djallon” de F. Saint-

Père; “Criação de um novo centro de coleta de água na cidade de Dakar” de L. Mahé. 

Pelos temas dos títulos do boletim, é perceptível o interesse dos pesquisadores 

franceses na história de algumas das regiões por eles dominadas na África Ocidental: 

Mali, Costa do Marfim, Senegal, Guiné. Diversas outras áreas também são tratadas nos 

textos desse número do boletim, como geologia, etnografia, antropologia, organização 

urbana, exploração econômica por exemplo. O texto “Os Impérios do Mali” será 

abordado especificamente mais adiante. 

A conjugação do domínio imperialista com a constituição do saber histórico e 

antropológico pode ser encarada como o “auge” do africanismo, cujo contexto 

epistemológico pode ser interpretado como em desenvolvimento desde o século XV, 

como analisado aqui. Será ao africanismo ocidental que diversos escritores africanos 

responderão em suas obras historiográficas como parte do processo de emancipação 

política do século XX. Será também nesse debate que localizaremos a historiografia do 

“império” de Mali. 

 

2.1.3 Permanências 

 

Ao compreender as origens, o desenvolvimento e as consequências do 

africanismo, além de o colocar em comparação com grande parte da escrita atual da 

história, é importante tomar posição. É algo próximo do consenso historiográfico que a 

neutralidade é uma falácia, assim, ao traçar todo esse histórico a necessidade de tomar 

posição frente ao africanismo se dá de forma a não repetir os preceitos racistas, 
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etnocêntricos e eurocêntricos que o basearam. No entanto, essa tarefa não é simples. 

Muitos dos autores citados até aqui, mesmo aqueles utilizados para as críticas, em outros 

trechos de seus textos reproduzem diversos aspectos do africanismo. 

Essa epistemologia perdurou hegemônica até os choques ocorridos no século XX 

frente aos ideias e estruturas ocidentais. Choques como o nazismo, as duas guerras 

mundiais e as próprias independências africanas e asiáticas. Por exemplo, a Escola dos 

Annales, abordada anteriormente de forma breve, e a Escola de Frankfurt são frutos das 

transformações causadas pelo nazismo e pela Segunda Guerra Mundial.55 Para dar uma 

dimensão dos motivos dessas transformações, citamos aqui Simone Weil, filósofa 

francesa do início do século XX, para quem o nazismo “consiste na aplicação, por parte 

da Alemanha, no continente europeu, e mais globalmente nos países de raça branca, dos 

métodos da conquista e da supremacia coloniais.”56 

O próprio Talal Asad aponta estas mudanças, de certo modo, drásticas nas 

ciências humanas, principalmente na sua área, a antropologia: 

 

A resposta que eu gostaria de sugerir deve ser buscada no fato de que desde o 

fim da Segunda Guerra Mundial mudanças fundamentais aconteceram no 

mundo habitado pela antropologia social – mudanças que afetaram o objeto, o 

suporte ideológico e a base organizacional da própria antropologia social. Ao 

sublinhar essas mudanças, lembramos que a antropologia não apenas apreende 

o mundo em que ela está inserida, mas que o mundo também determina como 

a antropologia irá apreendê-lo.57 

 

No entanto, mesmo após diversas transformações nas produções historiográficas 

e nas ciências humanas em geral, ainda encontramos diversas permanências do 

africanismo, do racismo, e até mesmo do imperialismo, na escrita da história da África. 

Citamos novamente Asad: 

 

São fatos indiscutíveis que a antropologia emergiu como disciplina distinta no 

início da era colonial, que ela se tornou uma pujante profissão acadêmica no 

fim desse ciclo, e, que ao longo desse período seus esforços se orientaram para 

descrições e análises – produzidas por europeus para audiências europeias – de 

sociedades não europeias dominadas pelo poder europeu. Mesmo assim, há 

uma estranha relutância por parte da maioria dos antropólogos profissionais 

em levar em consideração as estruturas de poder nas quais sua disciplina tomou 

forma. Essa atitude típica é representada pela introdução de Victor Turner 

(1971) ao terceiro volume de Colonialism in Africa 1870-1960, onde o 

                                                 
55 cf. WESSELING. Op. cit. pp. 104-105. 
56 WEIL, Simone. Apud. MBEMBE, Achille. Sair da grande noite: Ensaio sobre a África descolonizada. 

Luanda: Pedago, 2014. p. 91. 
57 ASAD. Op. cit. p. 318. 
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problema da relação entre a antropologia e o colonialismo é trivializado e 

rejeitado no espaço de dois parágrafos.58 

 

Consideramos pertinente a forma como Asad aponta as transformações do pós-

guerra da antropologia no primeiro trecho e no segundo, aponta suas contradições ao 

trivializar e rejeitar os processos imperialistas e etnocêntricos dos quais esta ciência se 

originou. 

Esta contradição pode encontrar ecos no texto de Laburthe-Tolra acerca da 

Sociedade dos Africanistas, mencionado acima. A manutenção de aspectos do ideal 

assimilacionista pode encobrir, para um olhar menos atento, o racismo e o imperialismo 

que o basearam durante os séculos XIX e XX, com um apelo aos ideias iluministas de 

“igualdade”, “liberdade” e “fraternidade” ao fundo. 

Retornando para o recorte mais específico da historiografia dentro das demais 

ciências humanas, a própria Hannah Arendt reproduz muitas das concepções racistas e 

imperialistas que a precederam. Ainda que na tentativa de desenvolver uma nova 

metodologia para a compreensão dos sistemas, assim chamados, totalitários, quanto à 

África, Arendt se pauta muitas vezes no pensamento de Hegel na sua escrita. Segundo o 

sociólogo belga Fabrice Schurmans, em análise do texto arendtiano: 

 

Paradoxalmente, apesar de ter delineado a história da aparição do racismo na 

Europa, depois de ter enraizado o racismo no Mesmo europeu, num contexto 

europeu, ou seja, para parafrasear [Homi] Bhabha, depois de ter demonstrado 

que este Mesmo europeu era um ser dividido, ambivalente no que tem a ver 

com a sua relação com o Outro na própria Europa, Arendt muda de perspectiva 

e lê o Outro africano como uma essência, um todo fixo, cerrado num certo 

número de características imutáveis no tempo (o Africano é assim desde 

sempre), assim como no espaço (o que é válido para a África do Sul pode ser 

generalizado para toda a África negra)
59

 

 

O autor baseia sua crítica na comparação entre os capítulos “O pensamento racial 

antes do racismo”, utilizado também neste trabalho e para fins semelhantes aos de Arendt, 

e “Raça e burocracia”. Este é o grande alvo das críticas, o trecho onde o Outro africano é 

essencializado. Para exemplificar a permanências, principalmente do pensamento 

hegeliano, que buscamos demonstrar, citamos o texto: 

 

O que os fazia diferentes [os africanos] dos outros seres humanos não era 

absolutamente a cor da pele, mas o fato de se portarem como se fossem parte 

da natureza; tratavam-na como sua senhora inconteste; não haviam criado um 

                                                 
58 Idem. 
59 SCHURMANS. Op. cit. p. 5. 
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mundo de domínio humano, uma realidade esmagadora, diante da qual os 

homens pareciam meros fantasmas, irreais e espectrais.
60

 

 

Além da alegada relação submissa à natureza, Schurmans alega que Arendt se 

apropria de outras duas características atribuídas por Hegel aos africanos em sua 

essencialização do Outro africano: a falta de História e a ausência da Razão.61 

De modo um tanto mais sutil, ou nem tanto, outro texto historiográfico que 

demonstra as permanências do africanismo está em um conhecido livro organizado em 

1991 pelo célebre historiador inglês Peter Burke, A escrita da história: novas 

perspectivas. O capítulo “A história de além-mar”, escrito por Henk Wesseling, 

historiador holandês do Instituto de História da Expansão Europeia da Universidade de 

Leiden, traz já em seu título algumas possibilidades de análise no sentido proposto neste 

trabalho. O termo “além-mar” localiza não só o objeto, mas principalmente o sujeito da 

escrita da história, para citar o título do livro. 

Muitos dos apontamentos feitos por Wesseling levantam questões que julgamos 

como pertinentes para a reflexão proposta, talvez a mais marcante seja a constatação de 

que “desde que o Ocidente tem seus orientalistas, mas o Oriente não possui 

‘ocidentalistas’, não pode haver real equilíbrio.”62 Importante também diferenciar o 

“orientalismo” do “africanismo”, visto que se referem a regiões e populações diferentes, 

ainda que a partir de pressupostos semelhantes.63 No entanto, Wesseling acaba por 

reforçar a dicotomia ao restringir sua bibliografia aos próprios “orientalistas” do 

Ocidente, nenhum autor africano é citado no capítulo, algo que também reforça a razão 

de ser de uma “história de além-mar”. 

Dando prosseguimento a exemplificações de permanências do africanismo, 

podemos citar o curto artigo de José Filipe Pinto, professor português de sociologia, 

publicado em 2010 na revista Africanologia, segundo o qual, citando uma análise de 

Isabel Castro Henriques, o imperialismo europeu sobre África  

 

[...] era possível descobrir aspectos positivos e outros claramente negativos. 

Dos primeiros convém valorizar ‘o reconhecimento do valor da escrita, do 

tempo, do lucro, do crédito e do investimento; as diferentes maneiras de pensar 

os espaços urbanos com construções, materiais e formas inéditas de organizar 

as vias de circulação […] saberes introduzidos pelos portugueses e recriados 

pelos africanos – sobretudo a partir do século XIX – para assegurar a sua 

                                                 
60 ARENDT. Op. cit. p. 277. 
61 SCHURMANS. Op. cit. p. 5. 
62 WESSELING. Op. cit. p. 116. 
63 cf. SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 1995. 
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própria modernização. Esta situação tornou a África menos centrípeta, 

impondo-lhe ritmos centrífugos essenciais’.
64

 

 

Ao destacar “aspectos positivos” do colonialismo, Henriques e Pinto retomam 

algumas das concepções hegelianas utilizadas por Arendt ao atribuir à África (o singular 

aqui se faz marcante na essencialização do Outro africano) a ausência de Razão (“o 

reconhecimento da escrita, do tempo, do lucro, do crédito e do investimento”), a 

submissão à Natureza (“diferentes maneiras de pensar os espaços urbanos com 

construções, materiais e formas inéditas de organizar as vias de circulação”) e a falta de 

História (“para assegurar a sua própria modernização. Esta situação tornou a África 

menos centrípeta”). 

 

2.2 AS RESPOSTAS E PROPOSTAS AFROCÊNTRICAS 

 

“Ao identificar-se com o gênio familiar do seu povo, o Africano adquire uma 

dívida de reconhecimento perante o passado, fazendo com que a destruição da noção 

ideológica e mítica da a-historicidade da África o reconcilie de imediato com a sua 

natureza.”65 Este trecho do historiador camaronês Bwemba Bong, serve como uma tópica 

introdutória sobre as bases das concepções afrocêntricas. 

O afrocentrismo pode ser interpretado tanto como resposta epistemológica ao 

africanismo ocidental, quanto uma proposta de contranarrativas historiográficas da 

África,66 dessa vez priorizando autores africanos com objetos de estudo estritamente 

africanos. A resposta se dá frente ao paradigma hegeliano da a-historicidade africana,67 

que, como demonstrado acima, não foi superado nos séculos XX e XXI. Apesar da 

fraqueza de evidências, a construção das narrativas históricas de África nunca superou 

completamente a lógica hegeliana. Enquanto proposta, de acordo com Laura Atónio 

Nhaueleque, intelectual moçambicana,  

                                                 
64 HENRIQUES. Apud. PINTO, José Filipe. As Relações Europa-África: Perspectiva Diacrónica. 

Africanologia – Revista Lusófona de Estudos Africanos. Lisboa n. 2. junho, 2010. p. 43. 
65 BONG, Bwemba. “A ruptura da consciência histórica africana: o principal obstáculo para o renascimento 

africano”. In: DIOP, Babacar Mbaye; DIENG, Doudou (orgs.). A Consciência Histórica Africana. Luanda: 

Mulemba, 2014. p. 30. 
66 E não mais “de África” como chama a atenção Paulin Hountondji. cf. HOUNTONDJI, Paulin J. 

“Conhecimento de África, conhecimento de africanos: duas perspectivas sobre os estudos africanos”. In: 

SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, Maria P. (org.) Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 

2009. p. 121. 
67 OBENGA. Apud. NHAUELEQUE, Laura António. [et. al.]. A invenção de uma tradição: as fontes 

históricas no debate entre afrocentristas e seus críticos. História. Assis/Franca. v. 37. 2018. p. 22. 
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O Afrocentrismo pretende edificar um novo paradigma alternativo ao 

eurocêntrico dominante, relendo por completo a história das civilizações 

humanas e dos seus complexos relacionamentos. A civilização africana [...] 

assume um papel central, uma nova subjetividade na história da humanidade. 

A sua primazia abrange os diferentes aspetos do saber: filosofia, ciência, 

religião, política, arte, comunicação. A África não é apenas, como os próprios 

arqueólogos reconhecem, o ‘berço da humanidade’, mas sim o ‘berço da 

civilização’, com centro no antigo Egito.
68

 

 

É importante contextualizarmos a escrita afrocêntrica em seus locais de 

produção, seu período histórico e seu momento político, visto que, como dito, ela se 

constitui enquanto resposta não só à toda escrita africanista ocidental, mas também ao 

próprio imperialismo europeu e suas consequências sobre o continente. Além disso, é 

importante compreender a multiplicidade interna ao pensamento africanista. Como afirma 

Paulo Fernando de Moraes Farias, brasileiro professor honorário na Universidade de 

Birmingham, “embora tenha havido tentativas de defini-lo de maneira rígida, o 

‘afrocentrismo’ não é uma doutrina monolítica, mas um rótulo que cobre um leque de 

posturas e propostas.”69 

Para este trabalho, apresentaremos as características gerais do afrocentrismo, de 

modo a poder compreender de que formas a escrita ocidental sobre África foi respondida, 

além de completar e pluralizar o debate proposto aqui. 

O afrocentrismo não é um movimento exclusivo de pessoas africanas. Diversos 

autores latino-americanos, estadunidenses e até mesmo europeus se valem dos postulados 

afrocêntricos, ou contribuíram para sua confecção. Por exemplo, um dos defensores do 

afrocentrismo foi o brasileiro Johildo Lopes Athayde, cujo texto “Importância da história 

da África Negra” é parte do número inaugural da revista Afro-Ásia da Universidade 

Federal da Bahia, no ano de 1965.70 

Além da diversidade de origens de seus autores, podemos listar, algumas 

características básicas, pontos fundamentais do afrocentrismo baseados nos seus autores 

bem como em seus críticos: a já reiterada oposição ao eurocentrismo; a reivindicação de 

uma unidade cultural africana; a existência de continuidades históricas africanas entre o 

                                                 
68 NHAUELEQUE. Ibidem. p. 2. 
69 FARIAS, P. F. de Moraes. Afrocentrismo: entre uma contranarrativa histórica universalista e o 

relativismo cultural. Afro-Ásia. Salvador. v. 29. 2003. p. 317. 
70 ATHAYDE, Johildo Lopes. Importância da história da África Negra. Afro-Ásia. Salvador. n. 1. pp. 57-

67. 1965. 
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“pré-colonial” por através do período de dominação europeia. Como afirma Macedo 

sobre o movimento: 

 

Nesse caso, tratava-se de recuperar a História dos povos africanos e refletir 

sobre a identidade do continente, identificar os motores próprios de sua história 

e, em certos casos, inverter a posição de subordinação até então preponderante, 

localizando na África a matriz civilizacional de outros povos.71 

 

Essa resposta ao eurocentrismo, por vezes acaba por reproduzir a lógica de 

essencializações, também já mencionada, construída sobre o “Outro” Africano em 

contraposição ao “Eu” Europeu, ainda que a invertendo, colocando o “polo positivo” na 

população da África. Podemos perceber isso na menção de Bong a uma “natureza” que 

deve ser buscada pelo africano quando este se volta ao passado. E é neste momento que 

a contextualização se faz imprescindível para a compreensão do afrocentrismo, visto que 

uma análise rasa poderia levar a conclusões que atribuiriam ao movimento um caráter 

simplesmente xenófobo, fundamentalista e binário. 

Para tal contextualização, devemos nos remeter aos anos 1950 e 1960, nas 

primeiras gerações de pesquisadores afrocentristas, ou que baseariam o afrocentrismo 

posteriormente. A construção das nações africanas nos processos de independências se 

valeu em muito da história, no intuito de buscar origens para legitimar a nova 

configuração política do continente. Segundo Viera Pawliková-Vilhanová, foi por esse 

motivo que a primeira geração se dedicou ao estudo das sociedades pré-coloniais, como 

uma espécie de “alavanca” de progresso e libertação nacional.72 

Isso pode ser percebido no já mencionado texto de Johildo Lopes Athayde, 

quando este afirma que  

 

Cabe, assim, a esta ‘História da África Pré-Colonial’, a tarefa de mostrar que 

o ‘negro pretensioso’, dos nossos dias - aquele que reclama respeito e liberdade 

- é o herdeiro legitimo dos Impérios de Gana e do Mali, dos reinos do Kamem-

Bornu, dos Estados Haussá; do país dos Iorubá. Herdeiro, enfim, de uma 

civilização africana original e secular.73 

 

É nítida a relação estabelecida entre a libertação dos países da África e a luta 

antirracista em outros países, neste caso o Brasil. 

                                                 
71 MACEDO. 2008. Op. cit. p. 16. 
72 PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ, Viera. “The Emergence of African Historical Studies: Problems and 

Methods". In: The Production of History and Culture in Africa Revisited: Problems, Methods, Sources. 

Bratislava: Slovak Academic Press, 2013. p. 17. 
73 ATHAYDE. Op. cit. 65. 
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Em seu site, o historiador ganês radicado nos Estados Unidos, Molefi Kete 

Asante, por muitos considerado um dos iniciadores do afrocentrismo, propõe uma breve 

definição. Segundo ele, é um paradigma revolucionário para superar as estruturais 

“desorientação”, “descentralidade” e falta de agência atribuída à população negra. A 

questão fundamental, para Asante, é “o que os africanos fariam se não houvessem pessoas 

brancas?” Quais seriam os rumos das sociedades africanas se o colonialismo e o 

imperialismo não tivessem intervindo no continente? Em resumo, Asante busca retirar a 

Europa da África para conseguir compreendê-la e então desenvolvê-la em si mesma.74
 

No já citado texto de Paulo Fernando de Moraes Farias, o autor conjuga cinco 

resenhas de livros afrocentristas, um deles do próprio Asante, ou críticos ao pensamento 

afrocêntrico. Dessa forma, fornece uma rica introdução ao debate que que buscamos 

emular aqui. Numa espécie de “crítica da crítica”, Farias cita o capítulo escrito por Mary 

Lefkowitz, historiadora estadunidense com grande produção acadêmica contrária ao 

afrocentrismo, para o livro Afrocentrismes,75 do ano 2000, para ressaltar as binaridades 

essencializadoras reproduzidas pelos autores afrocêntricos e também por seus críticos. 

Segundo Farias, 

 

[...] Lefkowitz reitera suas críticas anteriores ao afrocentrismo e resume lado a 

lado, para comparação, o que ela chama de ‘a narrativa afrocêntrica’ e ‘a 

narrativa eurocêntrica’ da história da Antiguidade. Esse procedimento tem um 

grave defeito: na pressa de refutar o afrocentrismo, reproduz exatamente a 

polarização artificial e essencialista proclamada por muitos intelectuais 

afrocêntricos (‘afrocentrismo’ versus ‘eurocentrismo’, como se nada existisse 

fora dessa oposição, e como se estivéssemos todos obrigados a ser ou 

‘eurocêntricos’ ou ‘afrocêntricos’).
76

 

 

Como mencionado acima, uma das grandes bases do afrocentrismo, que também 

é parte da essencialização mencionada por Farias e paradoxalmente reiterada por 

Lefkowitz, é a unidade cultural africana. A título de exemplo, podemos retomar Molefi 

Asante quando este afirma que “o afrocentrista não questiona o fato de que há um senso 

coletivo de africanidade revelado nas experiências comuns do mundo africano.”77  

                                                 
74 Disponível em: <http://www.asante.net/articles/1/afrocentricity/>. Acesso em: 26 set. 2018.  
75 Alvo de intensas críticas por parte do discípulo de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. cf. OBENGA, 

Théophile. Le sens de la lutte contre l’africanisme eurocentriste. Paris : Khepera/L’Harmattan, 2001. 
76 FARIAS. Op. cit. p. 325. 
77 Tradução livre. No original: “[…] the Afrocentrist does not question the fact that there is a collective 

sense of Africanity revealed in the common experiences of the African world”. Disponível em: 

<http://www.asante.net/articles/1/afrocentricity/>. Acesso em: 26 set. 2018. 
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Dentro do senso de unidade e da África como origem da humanidade e da 

civilização, o Antigo Egito foi tema de uma intensa disputa historiográfica como local 

desta origem e unidade cultural. A afirmação da civilização egípcia enquanto civilização 

negra e formadora das sociedades tanto africanas quanto grega, e por consequência, da 

“base” da civilização europeia, é um ponto fundamental para o afrocentrismo. Isso 

despertou uma imensa reação de diversos acadêmicos ocidentais, por exemplo a já 

mencionada Mary Lefkowitz. Retomando o texto de Nhaueleque é possível captar um 

breve histórico dessa disputa em seus aspectos ideológicos (falsificação histórica por 

parte dos europeus do século XIX),78 artísticos (pinturas, monumentos e esculturas nas 

quais os egípcios se retratavam),79 histórico-literários (as obras de Heródoto e Diodoro de 

Sicília)80, culturais (religiosidade, práticas, hierarquia social),81 linguísticos 

(similaridades e diferenças fonéticas do egípcio com as demais línguas africanas)82 e 

antropológicos (estudos genéticos e de antropologia física).83 Após todo esse debate 

relatado, a conclusão dos autores é a de que “não existem provas decisivas que 

demonstrem que a civilização egípcia era negra.”84 

No entanto, um dos grandes triunfos do afrocentrismo é a metodologia 

desenvolvida para analisar com rigor técnico as sociedades africanas, predominantemente 

ágrafas, e consequentemente não contempladas pelas técnicas ocidentais dominantes. Isso 

exigiu um intenso exercício interdisciplinar que envolveu a história, a antropologia, a 

arqueologia, a sociologia e a filologia, como demonstrado no caso do Antigo Egito. 

Um dos exemplos mais citados pela historiografia nessa “virada metodológica” 

é a proposta de Jan Vansina, historiador e antropólogo belga, para o estudo de tradições 

orais, De La Tradition Orale, originalmente publicada em 1961, posteriormente adaptada 

para o primeiro volume da coleção História Geral da África.85 

Para desenvolver melhor como se deram as escritas afrocêntricas, abordaremos 

agora os locais e os autores desse movimento, tomando como exemplo a Escola de Dakar, 

no Senegal, e o historiador senegalês, já mencionado, Cheikh Anta Diop. 

 

                                                 
78 NHAUELEQUE. Op. cit. pp. 13-15. 
79 Ibidem. pp. 15-16. 
80 Ibidem. pp. 16-17. 
81 Ibidem. pp. 17-19. 
82 Ibidem. pp. 19-20. 
83 Ibidem. p. 20. 
84 Idem. 
85 VANSINA. J. “A tradição oral e sua metodologia”. In: KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da 

África, I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. pp. 139-166. 
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2.2.1 A Escola de Dakar e Cheikh Anta Diop 

 

“De certa forma, o estudo da África é marcado por uma espécie de pecado original, 

tendo em vista o papel objetivo que desempenhou na história da colonização”.86 Fundado 

pela administração colonial francesa em 1939, o Instituto Francês da África Negra (IFAN) 

faz parte desse pecado original, a herança colonial europeia, da história da África 

mencionado por Paulin Hountondji. Após a independência do Senegal, em 1960, ele teve 

seu nome modificado para Instituto Fundamental da África Negra, tendo sua sigla 

mantida. Já em 1986, é adicionado o nome de Cheikh Anta Diop ao nome do instituto, 

como uma homenagem no ano de morte do historiador. 

As mudanças de nome do instituto não determinam cronologicamente as mudanças 

de seu modus operandi na construção do conhecimento sobre África, mas demonstram 

que elas ocorreram. Melhor do que fragmentar a análise a partir das suas “refundações” 

é compreender o instituto como um local não só inserido, mas central no debate que baseia 

este trabalho. 

Quando de sua fundação o IFAN possuía departamentos de Ciências Naturais, 

Ciências Humanas e Geografia e publicava semestralmente o Boletim do IFAN. Até a 

independência do Senegal, a predominância era de acadêmicos franceses, muitos dos 

quais ligados à administração colonial da África Ocidental Francesa. Os temas de estudos 

eram muito ligados às populações locais: seus costumes, tradições e línguas.87 

Dentre esses acadêmicos, destacaremos mais à frente Charles e Vincent Monteil, 

pai e filho, que estudaram a região do Sudão ocidental, suas civilizações, dentre as quais 

o “Império de Mali”, e o processo de islamização. 

Após a II Guerra Mundial, o predomínio francês no Instituto começa a ser 

“africanizado”, muito devido a uma série de reformas educacionais levadas a cabo pela 

metrópole em suas colônias. Essas reformas acabaram por beneficiar uma pequena elite 

africana em detrimento das massas, do ponto de vista educacional francês.88 No entanto, 

a expansão dessa estrutura acadêmica para outras regiões e o crescimento, ainda que 

quase inexpressivo, de africanos participando do Instituto, possibilitaram transformações 

acadêmicas posteriores no período do Senegal independente.89 

                                                 
86 HOUNTONDJI. Op. cit. p. 125. 
87 MACEDO. 2014. Op. cit. p. 151. 
88 GARDINIER. Op. cit. p. 99 
89 PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ. Op. cit. p. 38. 
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Com a independência, além da já referida mudança de nome, o Instituto passa a ser 

vinculado à Universidade de Dakar, que também vinha recebendo novos investimentos 

para a abertura de cursos superiores por parte da França. É nesse período, na década de 

1960, que ocorre a virada de foco da produção intelectual na capital senegalesa e na África 

ocidental francófona e podemos nos referir à “Escola de Dakar”, ainda não consolidada, 

mas já dando mostras do novo paradigma que guiaria a produção do conhecimento 

seguindo os princípios afrocêntricos. 

Ainda que seja um grupo com características internas semelhantes, é 

fundamental ressaltar a pluralidade da produção desenvolvida e a variedade de locais, 

para além da própria capital senegalesa, como descrito acima. De acordo com José Rivair 

Macedo, os elementos comuns se manifestam da seguinte forma: a proveniência dos 

estudiosos, em geral da África ocidental francófona (Senegal, Mali, Guiné e Burkina 

Fasso); a vinculação direta ou indireta com o Instituto; a postura afrocentrista.90 

De modo semelhante ao texto de Macedo no qual nos baseamos,91 após a 

introdução sobre a Escola de Dakar, que ainda será retomada, utilizaremos a vida e a obra 

de Cheikh Anta Diop para demonstrar de que forma se deu o desenvolvimento do 

afrocentrismo, para além das linhas gerais já descritas anteriormente. 

Nascido em 1923, em uma família da confraria dos múridas no Senegal, Diop 

foi educado na infância, entre as décadas de 1920 e 1930, através do modelo islâmico. 

Ele frequentou o sistema educacional francês reservado para as elites coloniais, a partir 

da década de 1930 e durante a primeira metade da década de 1940, alcançando o 

bacharelado em matemática e filosofia. Teve sua educação universitária realizada em 

Paris, entre 1946 e 1950, como era a tendência para os jovens do seu estrato social naquela 

época.92 Nesse período ele já iniciava seus estudos linguísticos sobre o idioma wolof. 

“Em Paris, realizou estudos universitários em física nuclear e química, mas logo foi 

atraído para as ciências humanas, recebendo formação em história, linguística, 

antropologia e sociologia”.93 

Seu ativismo acadêmico, ainda que não restrito ao ambiente universitário, 

causou-lhe diversos entraves em sua trajetória, principalmente na França. O caso mais 

icônico é o de sua tese de doutorado em 1951. Ela não pôde ser defendida no momento 

                                                 
90 MACEDO. 2014. Op. cit. p. 143. 
91 Ibidem. pp. 152-155. 
92 GARDINIER. Op. cit. pp. 97-98. 
93 MACEDO. 2014. Op. cit. p. 152. 
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pela recusa de diversos intelectuais em formar a banca. A tese seria publicada como livro 

em 1954 com o título de Nations nègres et culture (Nações negras e cultura), um dos 

clássicos da literatura afrocentrista. Situação que também ocorreu com Frantz Fanon no 

ano de 1950, com sua tese questionadora das estruturas coloniais Peau noire, masques 

blancs (Peles Negras, Máscaras Brancas). 

Entre o fim de seu doutorado e a década de 1970, ocorre o chamado “período da 

investigação solitária”,94 durante o qual ele desenvolve uma intensa atividade de 

pesquisas, participações em congressos, simpósios e cursos de pós-graduação de caráter 

complementar, além da publicação de algumas de suas obras mais famosas: A Unidade 

da África Negra (1959); A África Negra Pré-colonial (1960); Anterioridade das 

civilizações negras, mito ou verdade histórica? (1967). A partir da década de 1960 Diop 

começa a trabalhar no IFAN, ainda que sem a possibilidade de lecionar, o que o impedia 

de orientar pesquisas e disseminar suas perspectivas historiográficas. 

Em 1970, Diop é convidado por René Maheu, então diretor geral da Unesco, 

para compor o Comitê Científico Internacional para a Escrita da História Geral da África. 

Isso lhe dá a possibilidade de organizar simpósios e entrar em contato mais direto e 

produtivo com diversos outros pesquisadores da história da África. Podemos citar o 

“Simpósio internacional sobre a colonização do Antigo Egito e a decifração da escrita 

meroítica” realizado no Cairo.95 

É apenas em 1981, já com uma reputação acadêmica consolidada, que Diop é 

nomeado como professor de história associado na Faculdade de Letras e Ciências 

Humanas de Dakar, onde trabalharia até sua morte em fevereiro de 1986. É só a partir de 

1981 que Diop consegue formar pesquisadores e estabelecer seu instituto de pesquisa em 

egiptologia.96 

Como exposto anteriormente, o Egito Antigo foi o grande tema de Cheikh Anta 

Diop, no entanto, em seu projeto historiográfico de demonstrar uma unidade africana, 

outro tema ganhou espaço: o matriarcado. Neste trecho utilizaremos o livro mencionado 

acima, Unidade Cultural da África Negra, de 1959. 

Diop se baseia na oposição entre matriarcado e patriarcado para desenvolver o 

argumento central do livro e que o intitula. Ele parte do debate entre as teses de três 

                                                 
94 DIOP, Cheikh M’Backé. “Cheikh Anta Diop: o homem e a obra”. In: DIOP; DIENG (orgs.) Op. cit. p. 

106. 
95 Ibidem. pp. 103-105. 
96 Ibidem. p. 153. 
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autores sobre o matriarcado: Johann-Jacob Bachofen,97 Lewis Henry Morgan98 e 

Friedrich Engels.99 Só então, após debater e criticar essas teses, Diop expõe o conceito de 

matriarcado e, por oposição, o de patriarcado que utiliza na obra: 

 

[...] quando a estrutura social é de modo tal que, no casamento, a esposa 

abandona a sua família para construir uma nova em conjunto com o seu marido, 

encontramo-nos perante um regime patriarcal; como é evidente, 

originariamente a família confundia-se com o clã. Inversamente, quando a 

estrutura social é de tal forma que o homem que se casa abandona o seu clã 

para ir viver com o da mulher, estamos perante um regime matriarcal.
100

 

 

No decorrer do texto, a constituição, ou a apropriação, de uma polarização entre 

África e Europa fica em evidência. Os dois continentes seriam os dois berços de 

civilização postulados por Diop. Mais especificamente, o berço africano estava localizado 

no vale do Nilo; já o berço europeu nas estepes mais ao leste desse subcontinente. Tais 

postulados já haviam sido elaborados em sua tese de doutorado Nações negras e cultura. 

De acordo com Paulo Farias: 

 

[Diop] afirmava que em cada um desses berços o meio ambiente natural 

deixara marcas profundas não apenas na cultura, mas também nos ‘instintos’ 

humanos — e que essas marcas persistem. O berço nilótico-africano produzira 

‘povos de boa índole, idealistas, generosos e pacíficos’. O outro gerara povos 

materialistas, guerreiros e ‘cruéis’, que ‘instintivamente’ amam a conquista. 

Esse esquema estabelecia uma generalizada superioridade africana no nível 

ético. Mais topicamente, ele exprimia uma rejeição da assimilação dos 

africanos à cultura europeia – no caso senegalês, a cultura francesa.
101

 

 

Apesar dessa aversão demonstrada pela cultura europeia, quase a totalidade de 

sua bibliografia é proveniente de antropólogos, historiadores e intelectuais em geral 

europeus. O aparente paradoxo se intensifica com o fato de que apenas um historiador 

africano102 consta nas referências. A razão para esse desbalanço é evidente e muito 

palpável: a já mencionada marginalização dos estudiosos africanos nas universidades 

coloniais ou metropolitanas. Dessa forma, outra grande contribuição de Diop está na 

forma de retomar essa literatura africanista constituída, em grande parte, pela 

antropologia no período imperialista. Vale ressaltar também os trechos derivados dos 

                                                 
97 BACHOFEN, J-J. Le Droit de la mère. 1861. 
98 MORGAN, L. H. Systems of Consanguinity and Affinity. Washington: The Smithsonian Institution, 1871. 
99 ENGELS, F. L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Êtat. Paris,1936. 
100 DIOP, Cheikh Anta. A Unidade Cultural da África Negra: esferas do patriarcado e do matriarcado na 

antiguidade clássica. Luanda: Mulemba, 2014. pp. 32-33. 
101 FARIAS. Op. cit. pp. 339-340. 
102 Amadou Hampaté Ba, historiador malinês, cujo texto é de 1956. 
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estudos do autor com a língua wolof, utilizados para demonstrar as proximidade 

linguísticas e, por consequência, culturais entre os povos africanos. 

Para além da atribuição como berço da civilização africana, Diop localiza o Egito 

Antigo como uma sociedade marcadamente matriarcal, especialmente a partir da 

mitologia que envolve o deus Osíris e a deus Ísis.103 Assim, ele unifica seus argumentos 

quanto à origem da civilização e da unidade cultural “ininterrupta” das sociedades 

africanas. 

Ressaltamos também neste trabalho, as menções ao “império” de Mali feitas por 

Diop, principalmente aquelas baseadas nos relatos de viagem de Ibn Battuta. Ele os utiliza 

como forma de demonstrar que foi a penetração árabe-muçulmana que introduziu 

aspectos patriarcais nas sociedades africanas da região ocidental, e não processos internos 

de sociedades que ele considera estritamente matriarcais.104 

Retornando ao ponto central do livro, um dos desdobramentos entendidos por 

Diop acerca da unidade africana se dá nas influências desta sobre Europa. Ou seja, não 

apenas a África possui cultura e civilizações próprias, como também influenciou de modo 

fundamental as sociedades greco-romanas e, por consequência, as bases da civilização 

europeia.105 A grande influência localizada por ele se dá a partir do chamado “patriotismo 

africano”. Segundo Diop: 

 

[...] os clãs primitivos [na África] fundiram-se, desde cedo, para vir a constituir 

apenas as divisões administrativas (os Nomos). O Estado surgiu com o seu 

aparelho de Governo aperfeiçoado até nos mínimos detalhes, sem que se possa 

apreender, nem que seja através da lenda, a existência anterior de um período 

de vida nômade. O mesmo é válido para o Egito, para a Etiópia e para o resto 

da África Negra.
106

 

 

Seguindo seu exercício de contraposição entre África e Europa, Diop opõe a esse 

“unitarismo” político ancestral africano, a configuração autônoma das famílias clânicas 

europeias, enquanto “entidades absolutas”.107 Dessa forma, um Império como o Romano 

só seria possível a partir de mudanças culturais, que o autor identifica como provenientes 

da África. 

                                                 
103 DIOP. C.A. Op. cit. pp. 54-61. 
104 Ibidem. pp. 62-64. 
105 Ibidem. p. 131. 
106 Ibidem. p. 129-130. 
107 Ibidem. p. 130. 
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Por fim, algo digno de nota é a divisão geográfica do continente africano feita 

por Cheikh Anta Diop ao longo do livro entre a África Negra e o Egito/Vale do Nilo.108 

Visto que ela segue, grosso modo, linhas semelhantes àquelas propostas por Hegel: a 

África Subsaariana e a África do Nilo.109 Dessa forma, podemos ver o exercício de 

inversão epistemológica proposto por Diop com esta obra. Para além daquela feita entre 

a África e a Europa, o historiador senegalês desafia diretamente os postulados hegelianos, 

ao atribuir o caráter civilizado tanto à África do Nilo quanto à Subsaariana, a qual ele 

chama de África Negra. O que fica evidente em sua conclusão:  

 

[...] o berço meridional confinado ao continente africano em particular 

caracteriza-se pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial [...], 

pela emancipação da mulher na vida doméstica, pela xenofilia, pelo 

cosmopolitismo, por uma espécie de coletivismo social tendo como corolário 

a quietude, chegando até à despreocupação em relação ao futuro, por uma 

solidariedade material de direito para cada indivíduo, e que faz com que a 

miséria material ou moral seja desconhecida até aos nossos dias; existem 

pessoas pobres, mas ninguém se sente só, ninguém está angustiado.
110

 

 

Dessa forma, A Unidade Cultural da África Negra funciona tanto como uma 

resposta ao africanismo ocidental eurocêntrico; como uma proposta historiográfica de 

imenso valor acadêmico, tendo em vista sua base bibliográfica e metodológica; além de 

um manifesto político em defesa do nacionalismo africano no período das independências 

dos países africanos e subsequentes formulações dos Estados nacionais. 

  

                                                 
108 Ainda que espaços como a Líbia e a Etiópia sejam abordados especificamente, apenas o são em poucas 

páginas. 
109 Além da “África Europeia”. 
110 DIOP. C.A. Op. cit. p. 173. 
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3 A HISTORIOGRAFIA E AS FONTES: SILENCIAMENTOS 

 

Se no capítulo anterior nos debruçamos sobre as questões gerais relativas à 

história da historiografia sobre África, neste realizaremos o debate acerca da bibliografia 

específica sobre o “império” de Mali. Além disso, problematizaremos as fontes 

selecionadas, em relação à historiografia e aos objetivos deste trabalho. Por fim, 

exploraremos com maior profundidade as considerações sobre o silenciamento 

historiográfico que tomamos como chave interpretativa sobre o tema. 

“De certa forma, o estudo da África é marcado por uma espécie de pecado 

original, tendo em vista o papel objetivo que desempenhou na história da colonização”.111 

Essa aparente contradição inicial, exposta pela recuperação da citação de Paulin 

Hountondji, será explorada neste capítulo, tendo em vista que muitos dos estudos sobre o 

Mali, e mesmo as traduções das fontes, foram feitas por europeus vinculados diretamente 

à atividade de domínio colonial. Como podemos reelaborar as questões levantadas por 

esses pesquisadores? De que forma podemos nos apropriar das informações que 

desenvolvidas a partir de seu estudo? 

 

3.1 A BIBLIOGRAFIA SOBRE O “IMPÉRIO” DE MALI 

 

É importante expor que muitos textos de grande importância sobre o tema não 

puderam ser encontrados, sejam suas versões originais ou traduções. Isso demonstra a 

necessidade de a historiografia brasileira abordar com maior frequência a temática dos 

povos e organizações sociais africanas do período “pré-colonial”. Por outro lado, alguns 

textos foram desconsiderados por contribuírem pouco para o debate proposto, visto que 

seus conteúdos não diferiam muito dos trabalhos tidos como clássicos. É o caso, por 

exemplo, de A enxada e a lança de Alberto da Costa e Silva, cujo capítulo sobre o Mali 

pouco acrescenta em informações e propostas de interpretação, ainda que o livro seja uma 

das leituras mais acessíveis em língua portuguesa sobre o tema. 

Dessa forma, iniciaremos a discussão bibliográfica deste trabalho com o artigo 

“Mali: A Bibliographical Introduction” de 1966 do então professor da Universidade da 

Califórnia, Charles Cutter. O historiador aponta para a escolha do nome do então recém 

independente país, alegando que seria a construção de uma identidade nacional baseada 

                                                 
111 HOUNTONDJI. Op. cit. p. 125. 
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na grandeza dos “impérios” de outrora.112 O autor parece acatar essa ideia de origem ao 

pautar a organização da introdução bibliográfica proposta sobre o país começando com 

as referências sobre o “império” de Mali. Dessa forma, segundo ele, os primeiros textos 

a serem analisados são as fontes em árabe. Ele inicia mencionando o registro feito por al-

Omari sobre a visita do mansa Musa ao Egito entre 1324 e 1325. Em seguida, Cutter faz 

menção ao documento que é a fonte principal deste trabalho, a rihla de Ibn Battuta, ainda 

que na sua tradução para o inglês. Por fim, o autor menciona a História dos Berberes de 

Ibn Khaldun, na forma de sua tradução do árabe para o francês.113 

A predileção por fontes escritas vem das concepções eurocêntricas que 

deslegitimavam, e em certo grau ainda deslegitimam, as tradições orais. Segundo o 

próprio Cutter “as origens do Império de Mali estão envoltas nas imprecisões da tradição 

oral”.114 É curioso notar que a publicação de Jan Vansina De la tradition orale, fora feita 

em 1961, e sua tradução para o inglês em 1965. Segundo apontam os críticos, teria sido 

a partir deste trabalho que o rigor de um método histórico, almejado por grande parte dos 

acadêmicos ocidentais, foi introduzido no estudo das tradições orais.115 No entanto, 

podemos perceber que as resistências a estudos baseados na oralidade ainda estão 

presentes. 

Apesar disso, Cutter também menciona o trabalho feito pelo historiador 

guineense Djibril Tamsir Niane, baseado nos relatos orais dos griots malinkês, Sundiata: 

an Epic of Old Mali. Sem, no entanto, conferir-lhe total “credibilidade”, visto que existem 

ressalvas no seu artigo quanto à figura “semilegendária” de Sundiata Keita, o fundador e 

primeiro mansa do “império” de Mali.116 

Na contemporaneidade,117 o primeiro estudo histórico sobre o “império” de 

Mali, dentre outros temas relacionados àquela região, é Haut-Sénegal-Niger de Maurice 

Delafosse, administrador chefe das colônias francesas e docente da Escola Colonial e da 

Escola de Línguas Orientais. Publicado em 1912 e dividido em três volumes, a obra se 

configura em uma introdução geral sobre a sociedade autóctone do Sudão Francês, 

                                                 
112 CUTTER, Charles. Mali: A Bibliographical Introduction. African Studies Bulletin, Cambridge. v. 9, n. 

3. dezembro. 1966. p. 74. 
113 Mais à frente, o processo de tradução também será debatido neste trabalho. 
114 Tradução livre. No original: “The origins of the Empire of Mali are shrouded in the imprecisions of oral 

tradition”. In: CUTTER. Op. cit. p. 74. 
115 WESSELING. Op. cit. pp. 113-114. 
116 CUTTER. Op. cit. p. 75. 
117 Podemos considerar a obra de Ibn Khaldun, História dos Berberes, do século XIV, como a primeira 

historiografia escrita sobre o “império” de Mali, no entanto, para este trabalho a abordaremos enquanto 

fonte secundária. 



46 

 

 

relatando aspectos sociais, antropológicos e históricos dentre os quais está o “império” de 

Mali. 

Ainda que não seja o tema central deste trabalho, é interessante considerar que 

para Delafosse, o “império” de Gana, tido como o “antecessor” do Mali na hegemonia do 

Sudão Ocidental, teria sido fundado por um judeu de origem síria, proveniente da região 

da Cirenaica118 - algo que compactua com a noção de a-historicidade da África, espaço 

no qual a história apenas transcorreria a partir de interferências externas de indivíduos 

não negros. 

No entanto, algo interessante do trabalho de Delafosse acerca do Mali é a sua 

cronologia, dando a duração dos governos de cada mansa, ainda que o autor não expanda 

sua explicação para muito além dessa sequência de eventos relacionados aos governantes, 

baseada na obra de Ibn Khaldun. Outro ponto interessante é a leitura correta da 

localização da antiga capital do Mali, a cidade de Niani, a partir dos relatos de al-

Omari,119 o que permitiu futuras escavações arqueológicas no local. 

Delafosse demonstra o objetivo do seu texto no seguinte trecho, do terceiro 

volume: 

 

[...] esses impérios foram os principais obstáculos ao nosso assentamento na 

África Ocidental e esta instalação se tornou definitiva somente a partir do dia 

em que o último império foi destruído pela força de nossas armas e onde os 

estados indígenas normalmente constituídos puderam viver em paz graças a 

nossa proteção.120 

 

O colonialista não se referia aos “impérios” de Gana, Mali e Songhai ao falar 

dos obstáculos para o controle francês, mas sim aos que fizeram oposição a este domínio 

na região durante o processo de conquista, por exemplo, aqueles citados no capítulo 

anterior. No entanto, ele menciona esses três como exemplo do potencial de poder que 

organizações políticas e sociais como um “império” poderiam alcançar naquela região. 

Posto dessa forma, a questão motriz de seu estudo fica perceptível: como a história da 

região pode auxiliar em um domínio mais efetivo? 

                                                 
118 DELAFOSSE, Maurice. Haut-Sénégal-Niger. Tome II. Paris: Émile Larose, 1912. p. 22. 
119 Ibidem. pp. 173-220 
120 Tradução livre. No original: [...] es empires ont été les principaux obstacles à notre installation en 

Afrique Occidentale et cette installation n'est devenue définitive que du jour où le dernier empire a été 

détruit par la force de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu vivre 

tranquillement grâce à notre protection. In: DELAFOSSE, Maurice. Haut-Sénégal-Niger. Tome III. Paris: 

Émile Larose, 1912. p. 143. 
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 Em seguida, podemos citar Les Empires du Mali, escrito por Charles Monteil 

em 1929. “Provavelmente a melhor visão geral já escrita sobre o Mali”,121 segundo Cutter. 

Monteil, assim como Delafosse, foi um dos administradores da África Ocidental Francesa 

durante o período colonial além de ser membro correspondente da Academia de Ciências 

Coloniais. De forma semelhante, Monteil também justifica seus estudos no 

aprimoramento da administração colonial: 

 

Na África Ocidental, temos que administrar populações negras nas quais nosso 

trabalho de colonização é exercido e baseado neste país. Para ser eficaz, nossa 

ação deve necessariamente ser inspirada no passado, que contém os elementos 

da política mais apropriada à conduta desses povos. De fato, os grandes 

impérios de outrora atestam, entre os negros, a aptidão para uma certa 

organização política que os impérios do Mali, em particular, gozam de grande 

fama entre os nativos há vários séculos e até hoje. É por isso que nos propomos 

estudá-los aqui.122 

 

No entanto, apesar da finalidade do texto estar estritamente estabelecida, 

podendo ser vista como uma das manifestações dos ideais assimilacionistas franceses, 

Les empires du Mali não pode ser desconsiderado. Monteil realiza um extenso trabalho 

historiográfico que considera uma variedade considerável de fontes: orais, árabes e 

europeias.123 

Sobre as fontes orais, Monteil afirma serem “uma confusão inextricável”,124 

mas, após uma breve discussão que tende a desconsiderá-las, faz uma espécie de defesa 

do seu papel na constituição da história do Mali, especialmente na figura dos griots.125 

Quanto a esses tradicionalistas dos povos africanos, veremos que, via de regra, sua 

importância é relativamente secundarizada pela maioria dos autores europeus, e muito 

valorizada pelos historiadores africanos. Monteil ocupa um espaço curioso nessas 

                                                 
121 Tradução livre. No original: Probably the best overview ever written on Mali. In: CUTTER. Op. cit. pp. 

75. 
122 Tradução livre. No original: En Afrique Occidentale, nous avons à diriger des populations nègres sur 

lesquelles s'exerce et s'appuie notre oeuvre de colonisation dans ce pays. Pour être efficace et heureuse, 

notre action doit obligatoirement s'inspirer du passé qui recèle les éléments de la politique la mieux 

appropriée à la conduite de ces peuples. Effectivement, les grands empires d'autrefois attestent, chez les 

Noirs, des aptitudes à une certaine organisation politique les empires du Mali, notamment, ont joui d'une 

grande célébrité chez les indigènes pendant plusieurs siècles et jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous nous 

proposons de les étudier ici. In: MONTEIL, Charles. Les Empires du Mali. Bulletin du Comité d’Etudes 

Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Fraçaise. Paris. v. 12, n. 3-4. julho/dezembro, 1929. 

p. 291. 
123 Ibidem. pp. 292-297. 
124 Tradução livre. No original: [...] une confusion inextricable. In: Ibidem. p. 292. 
125 Ibidem. p. 293. 
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caracterizações, visto que ao mesmo tempo que prioriza as fontes árabes, pelas quais “os 

fatos históricos foram preservados”,126 dá relativa abertura ao uso das fontes orais. 

Após uma introdução geral sobre as populações e organizações sociais do Mali, 

Monteil utiliza a sucessão dos mansas proposta por Ibn Khaldun e retomada por 

Delafosse, para construir sua narrativa sobre o “império” em duas partes: origem e 

apogeu;127 decadência e ruína.128 Sendo o ponto de transição, o governo de Suleiman, 

mansa que governou o Mali durante a visita de Ibn Battuta. Essa estrutura cronológica, 

baseada na obra de Ibn Khaldun, será repetida por muitos historiadores posteriores a 

Monteil. 

É importante ressaltar que Monteil também foi vinculado ao IFAN, instituto 

mencionado no capítulo anterior, entre os anos 1940-1960. Segundo José Rivair Macedo, 

nesse período, a maioria dos acadêmicos do Instituto era de franceses e predominavam 

“estudos sobre as línguas, os costumes e as condições da vida das populações locais, com 

pouquíssima participação direta de eruditos africanos”.129 Ou seja, apesar de ter sido 

escrito antes desse período, Les empires du Mali, demonstram a tendência geral da 

historiografia colonial africana. 

Após Les empires du Mali, houve um hiato considerável nas produções 

acadêmicas de caráter histórico sobre o Mali até o final da década de 1950. No entanto, 

não podemos desconsiderar a importância da publicação da tradução inglesa da rihla de 

Ibn Battuta, feita por Hamilton Alexander Rosskeen Gibb em 1953.130 

Rompendo esse hiato, uma importante publicação sobre o “império” de Mali é 

feita em 1959. Dessa vez por um africano, o historiador guineense Djibril Tamsir Niane. 

No primeiro volume da revista Recherches Africaines, ele publica Recherches sur 

l’Empire du Mali au Moyen Age, “que logo se tornou referência obrigatória para o estudo 

da formação da antiga sociedade mandinga e suas instituições sociais e políticas”.131 

Baseado principalmente nas fontes orais, o trabalho de Niane pode ser interpretado como 

parte do esforço de constituir uma história para o continente africano feita a partir da 

própria África. Ele busca junto aos griots as tradições orais da história dos povos da 

região, antes mesmo da publicação do trabalho de Vansina, mencionado acima.132 

                                                 
126 Tradução livre. No original: [...] les faits historiques nous ont été conservés. In: Ibidem. p. 294. 
127 Ibidem. pp. 357-427. 
128 Ibidem. pp. 427-443. 
129 MACEDO. 2014. Op. cit. p. 151. 
130 GIBB, Hamilton A.R. Travels in Asia and Africa, 1325-54. Londres: Routledge, 1953. 
131 MACEDO. 2014. Op. cit. p. 155. 
132 A questão das fontes orais será tratada mais à frente neste capítulo. 
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Niane, dessa forma, estrutura seu livro de modo a abordar os tópicos gerais sobre 

o “império” de Mali: a dinastia “imperial”, a transmissão do poder, o islã no Mali, sua 

organização e administração, a economia e seu fim.133 Abordaremos o trabalho de Niane 

quando tratarmos da coleção História geral da África, visto que a estrutura é 

essencialmente a mesma e a coleção encontra-se inteiramente traduzida para o português. 

No ano seguinte, Niane publica, pela editora Présence Africaine, o romance 

Soundjata, ou l’Epopée Mandingue.134 Nele, o historiador reúne as tradições orais dos 

griots em um romance épico da história da ascensão de Sundiata Keita, abordando 

também a guerra entre o povo mandê e o povo sosso. Este era, até o momento, o detentor 

da hegemonia política e militar da região. Djibril Tamsir Niane, de modo oposto a 

Monteil, demonstra uma grande reverência aos tradicionalistas que cederam os relatos 

para seu livro: 

 

Meus olhos apenas se abriram nesses mistérios da eterna África e mais de uma 

vez, em minha sede de conhecer, tive que desistir de minha pretensão como 

intelectual de gabinete diante dos silêncios da tradição, assim como minhas 

perguntas impertinentes eram sobre para descobrir um mistério. Este livro é, 

portanto, o fruto de um contato inicial com os mais autênticos tradicionalistas 

do Mali. Eu não sou nada mais que um tradutor, devo tudo aos mestres de 

Fadama, Djeliba Koro e Keyla e mais particularmente a Djeli Mamadou 

Kouyatd da aldeia de Djeliba Koro (Siguiri) na Guiné. Que este livro abra os 

olhos de mais de um africano e induza-o a vir e sentar-se humildemente ao 

lado dos antigos e ouvir as palavras dos griots que ensinam sabedoria e 

história.135 

 

A relação com o afrocentrismo fica evidente quando Niane afirma diretamente a 

importância de que africanos retornem às suas tradições para que recuperem sua 

“sabedoria e história”. Além disso, a própria escolha de basear a narrativa nas tradições 

orais demonstra o posicionamento político e historiográfico do historiador guineense. 

                                                 
133 O texto está disponível em francês no link:  

<https://web.archive.org/web/20111006024331/http://www.webguinee.net/bibliotheque/archives/rechAfri

c/1959/remma.html>. Acesso em: 10 de nov. 2018. 
134 O texto também está disponível em francês no link:  

<https://web.archive.org/web/20130211060914/http://www.webmande.net:80/bibliotheque/dtniane/sunjat

a/tdm.html>. Acesso em: 10 de nov. 2018. 
135 Tradução livre. No original: My eyes have only just opened on these mysteries of eternal Africa and 

more than once, in my thirst to know, I have had to give up my little claim as an armchair intellectual before 

the silences of tradition just as my over-impertinent questions were about to uncover a mystery. This book 

is, then, the fruit of an initial contact with the most authentic traditionists of Mali. I am nothing more thau 

a translator, I owe everything to the masters of Fadama, Djeliba Koro and Keyla and more particularly to 

Djeli Mamoudou Kouyatd of the village of Djeliba Koro (Siguiri) in Guinea. May this book open - the eyes 

of more than one African and induce him to come and sit humbly beside the ancients and hear the words of 

the griots who teach wisdom and history. In: NIANE, Djibril Tamsir. Sundiata, an epic of old Mali. 

Londres: Longman Group, 1965. pp. xxiv. 
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Já em 1963, Nehemia Levtzion, historiador israelense, publica o artigo “The 

Thirteenth- and Fourteenth-Century Kings of Mali” no Journal of African History, 

contendo uma releitura da cronologia dos mansas do Mali feita por Ibn Khaldun. Levtzion 

reivindica corrigir um erro de tradução na versão francesa de História dos Berberes feita 

por William McGuckin, o Barão de Slane entre 1852 e 1856. O erro seria acerca do 

parentesco do mansa Abu-Bakr, com o fundador do “império”, o mansa Sundiata.136 

Segundo Levtzion, eles seriam irmãos, ao passo que a tradução colocava Abu-Bakr como 

filho da irmã de Sundiata.137 

Como exposto acima, Levtzion pauta seu texto nas fontes escritas em árabe, já 

sobre as fontes orais ele afirma: “Existem, no entanto, alguns pontos de divergências e é 

para estes que uma atenção especial é dada. Maior confiança é dada às fontes árabes; 

tradições orais têm sido usadas apenas para iluminar pontos em disputa”.138 Isso pode ser 

percebido no caso do erro de tradução apontado acima, em uma nota de rodapé, Levtzion 

menciona que Niane e os tradicionalistas concordam que Abu-Bakr fora um irmão de 

Sundiata, ao contrário do que consta na tradução de Slane.139 

O texto de Levtzion é focado na sucessão de mansas e nos interessa 

especialmente por ser um dos primeiros, além da rihla, a mencionar diretamente a qasa. 

Ele cita a tentativa de golpe sobre mansa Suleiman planejada por ela. No entanto, a 

anedota é utilizada apenas para introduzir as crises sucessórias que resultariam em guerras 

civis no Mali, segundo Levtzion a causa principal da decadência do “império”. A qasa 

não é explorada enquanto personagem político e histórico por si mesma, até porque este 

não é o objetivo do texto de Levtzion.140 

Já nos anos finais da década de 1960, o Mali passa a ser tema de coleções sobre 

a história da África como um todo, deixando de ser apresentado em obras inteiras sobre 

ele mesmo. As exceções são alguns artigos de maior fôlego e o restante da obra de Niane 

sobre o Mali, bem como algumas coletâneas de fontes e traduções revisadas. 

 Uma das primeiras das compilações feitas no período é a de Pierre Bertaux, feita 

em 1969, dentro da coleção “História Universal Século XXI”, organizada pelo alemão 

                                                 
136 Chamado de Mari-Djata por Levtzion. 
137 LEVTZION, N. The Thirteenth- and Fourteenth-Century Kings of Mali. The Journal of African History. 

Cambridge. v. 4, n. 3. 1963. p. 346. 
138 Tradução livre. No original: There are, however, some points of divergence, and it is to these that 

particular attention is drawn. The main reliance has been on Arabic sources; oral traditions have been used 

only to throw light on disputed points. In: Ibidem. p. 343. 
139 cf. Nota de rodapé n° 35. In: Idem. 
140 Ibidem. p. 348. 
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Fischer Verlag. Berteaux tinha sua especialidade em literatura alemã, sua ligação com a 

África se deu quando foi senador pelo Sudão Francês (atual Mali) entre 1953 e 1955. O 

título de seu livro é Afrika: von der Vorgeschichte bis zu den Staaten der Gegenwart, 

neste trabalho utilizaremos sua tradução para o espanhol, feita em 1972.141 

Berteaux localiza temporalmente o “império” de Mali dentro do processo de 

expansão do islã em África, após o que chama de “islamização do Saara”. São apenas 4 

páginas dedicadas ao tema, seguindo resumidamente a narrativa de sequência dos mansas 

de Ibn Khaldun. O historiador afirma que “o Mali é, na verdade, um novo reino, 

puramente negro desde os seus princípios”.142 Berteaux inicia seu texto com a epopeia de 

Sundiata Keita além de fazer comentários sobre a economia do “império”, dando ênfase 

no comércio e extração de ouro e algodão e, principalmente, o comércio transaariano. 

O grande destaque do texto é o período de mansa Musa: uma página inteira é 

dedicada para seu governo, com ênfase na sua peregrinação para Meca e sua estadia no 

Cairo. Segundo o historiador, “sua missão de conectar o mundo negro e o mundo árabe 

tem considerável importância”.143 O “reinado” de Musa é apresentado como o apogeu do 

Mali, algo recorrente no restante da bibliografia tomada neste trabalho. 

A rihla de Ibn Battuta é mencionada para abordar o sucessor de mansa Musa, 

mansa Suleiman. Ele é visto como o mantenedor das conquistas e avanços realizados pelo 

seu antecessor. O foco, no entanto, está mais na visão do viajante do que no que ele relata. 

Berteaux destaca a surpresa de Ibn Battuta com a matrilinearidade seguida no Mali e com 

o comportamento das mulheres, visto que elas andavam com o peito descoberto.144 Essas 

duas questões serão melhor exploradas posteriormente. 

Por fim, o autor afirma que após o período de mansa Suleiman começa a 

decadência do “império”. Segundo ele, os seus “sucessores são débeis, insignificantes”.145 

Além disso, nesse período é mencionada a relação com Portugal, já quando o Mali deixa 

de ser o poder hegemônico na região.146 

Essa estrutura temporal utilizada para construir a narrativa sobre o Mali é 

recorrente. Seguindo o modelo de Monteil, ela leva em conta a seguinte sucessão de 

                                                 
141 BERTEAUX, Pierre. Africa: Desde la prehistoria hasta los Estados actuales. Madri: Siglo XXI, 1972. 
142 Tradução livre. No original: “Es, en efecto, el Malí um nuevo reino, éste puramente negro desde sus 

comienzos”. In: Ibidem. p. 44. 
143 Tradução livre. No original: “su misión de enlazar el mundo negro y el mundo árabe tiene considerable 

importancia”. In: Ibidem. p. 46. 
144 Ibidem. p. 47. 
145 Tradução livre. No original: “sucesores son débiles, insignificantes”. In: Ibidem. p. 48. 
146 Idem. 
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etapas: origem, expansão, apogeu e decadência. A primeira é sempre relacionada com a 

saga de Sundiata; a segunda é atribuída aos seus sucessores e ao crescimento do comércio 

transaariano; o apogeu, como afirmado anteriormente, é sempre relacionado aos mansas 

Musa, principalmente, e Suleiman; seguida da longa decadência. Outro fator a ser 

mencionado e que é recorrente na bibliografia é a ausência de menções sobre a qasa, 

mesmo ao mencionar a surpresa de Ibn Battuta com a matrilinearidade do “império”. 

A segunda coleção abordada aqui é Histoire de l’Afrique Noire, de Joseph Ki-

Zerbo, historiador africano de fundamental importância para a historiografia do 

continente no século XX. Ki-Zerbo nasceu no Alto-Volta (atual Burkina-Faso) e sua 

primeira obra de grande reconhecimento foi Le Monde Africaine Noir, de 1964. Além 

disso, em 1981, foi editor do primeiro volume da coleção História geral da África: 

Metodologia e pré-história da África.147 

Ki-Zerbo, na esteira de Cheikh Anta Diop, posiciona a sua obra enquanto um 

contraponto à noção de a-historicidade da África logo na introdução. O trecho é nomeado 

pelo autor como “As tarefas da história em África”, estas seriam: a “Barragem dos mitos”; 

a superação das dificuldades metodológicas e o resgate de concepções africanas sobre 

história. Esses mitos, de que o autor fala, vão além da “a-historicidade” africana, debatida 

anteriormente, e englobam a historiografia realizada sobre África que sempre se pautou 

em termos e comparações com a história da Europa. 148 

O tema do Mali está vinculado ao capítulo “Grande Séculos”, já demonstrando 

a visão do historiador sobre o período. Ki-Zerbo afirma que o tempo dos “impérios” da 

África ocidental foi “a grande época da África Negra”.149 As influências do contexto da 

escrita da obra, de consolidação dos novos Estados africanos recém-independentes na 

segunda metade do século XX, são perceptíveis em alguns termos. Por exemplo, quando 

Ki-Zerbo afirma que um “sentimento nacional mandeu, fazia surgir um Estado”150 como 

o resultado da “luta semi-nacional contra o imperialismo sosso”.151 Seguindo a obra de 

Djibril Tamsir Niane, Ki-Zerbo explana a origem do Mali, que chamou de “luta épica 

pela hegemonia de Sundiata”.152 A partir disso, grosso modo, prossegue sua narrativa 

                                                 
147 KI-ZERBO, Joseph. (edi.). História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: 

Unesco, 2010. As considerações sobre a coleção serão feitas mais à frente. 
148 KI-ZERBO, Joseph. “Introdução”. In: História da África Negra. vol. 1. Lisboa: Europa-América, 1990. 

pp. 9-46. 
149 KI-ZERBO, J. “O império de Mali”. In: História da África Negra. vol. 1. Lisboa: Europa-América, 

1990. p. 163. 
150 Ibidem. p. 168. 
151 Ibidem. p. 169. 
152 Ibidem. pp. 166-170. 
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através da sequência: expansão, apogeu e decadência, novamente baseada na cronologia 

dos mansas de Ibn Khaldun. 

Terminada esta narrativa, o historiador passa a descrever as estruturas do 

“império” de Mali. Separando alguns tópicos que julga serem mais relevantes como: a 

religião, o “imperador” e sua “corte”, a organização política e a vida econômica. Sobre a 

questão religiosa, que debateremos mais à frente neste trabalho, Ki-Zerbo afirma se tratar 

de um grande processo de sincretismo, de uma elaboração de um “islã africano” ao sul 

do Saara. 153 Muito embora no restante da África esse “islã africano” se restringisse aos 

“príncipes” e ainda assim “não devia ser muito profundo”,154 Ki-Zerbo aponta para os 

relatos sobre as festividades muçulmanas no Mali, demonstrando o “grande fervor 

religioso” do “império”. 155 Isso não impedia que costumes tradicionais fossem 

praticados, como o consumo de determinadas carnes e o uso de amuletos pelos sacerdotes 

malinkês. 

Para abordar o “imperador e sua corte”, Ki-Zerbo se vale dos relatos de al-Omari 

e Ibn Battuta, tendo em vista o contato direto que estes estabeleceram com dois mansas, 

Musa e Suleiman. Após uma detalhada descrição do ambiente da “corte” do Mali, Ki-

Zerbo descreve a forma de exercício de poder do mansa, sobre isso ele afirma: “o rei era, 

antes de tudo, um dispensador de justiça [...], nada escrevia, mas dava ordens de viva 

voz”.156 No entanto, neste trecho sobre a política do “império”, mais uma vez, a qasa não 

é mencionada. 

Fechando a linha cronológica com a decadência, o historiador a justifica a partir 

de mudanças nas linhas de comércio, que afetaram duramente a economia do Mali. Fora 

isso, as supracitadas crises sucessórias foram também vistas por Ki-Zerbo como parte da 

decadência.157 

Também em 1972, Nawal Morcos Bell publica um artigo no International 

Journal of African Historical Studies, problematizando a historiografia acerca do Mali. 

Na época, ela começava sua carreira como professora de história na Universidade de 

Gana. O artigo é intitulado “The Age of Mansa Musa of Mali: Problems in Sucession and 

Chronology”, e se configura em uma revisão bibliográfica da produção historiográfica 

                                                 
153 Ibidem. pp. 174-175. 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Ibidem. p. 177. 
157 Ibidem. p. 180. 
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sobre o Mali de até então, propondo transformações e reformulações.158 Ela afirma que 

até aquele momento existia apenas um “pequeno e confuso estoque de informações” sobre 

o tema.159 

A primeira crítica de Bell se dá sobre o uso das fontes árabes. Tidos como algo 

quase canônico na historiografia do Mali, esses documentos contentaram as pesquisas de 

modo elas teriam se tornado meras reproduções desses textos, principalmente a obra de 

Ibn Khaldun. Ela também reconhece a dificuldade do trabalho com fonte orais, visto que 

os griots sempre se mostram relutantes em compartilhar informações. Para superar esse 

cenário, Nawal Bell problematiza as conclusões de Charles Monteil, acerca do governo 

de mansa Musa sobre duas questões: o princípio de sucessão e a temporalidade. Para este 

trabalho, focaremos na primeira delas. Dessa forma, Bell faz uma proposta pertinente em 

seu artigo para dar mostras da renovação historiográfica que almeja para o “império” de 

Mali: o sistema de sucessão se configurava de fato em uma matrilinearidade? Para 

desenvolver a questão, ela retoma o texto de Ibn Khaldun, de modo a questioná-lo e 

perceber evidências dos princípios de sucessão existentes no Mali, para além de tomar 

como verdade relatos como o do Ibn Battuta, que simplesmente afirma o modelo 

sucessório da matrilinearidade, conclusão retomada por Pierre Berteaux como visto 

anteriormente. Afirma ela: 

 

A sucessão no Mali pode ter envolvido vários sistemas conflitantes de 

transmissão de poder: horizontal, de irmão para irmão; vertical, de pai para 

filho; até certo ponto, agnatício. Neste conflito, as influências islâmicas e 

vizinhas berberes, bem como as práticas locais tradicionais, podem ter 

desempenhado um papel. A sucessão através da linha materna, que deve ter 

pelo menos uma aparência de legitimidade no século XIII, foi tentada uma vez 

e rapidamente abandonada, embora os possíveis vestígios da atitude social que 

a sancionou tenham permanecido.160 

 

Dessa forma, ela vai além de estruturar alguma explicação sobre o Mali baseada 

na cronologia de Ibn Khaldun, e a utiliza para analisar qual seria o princípio de sucessão 

no poder. Ao discorrer sobre a matrilinearidade enquanto uma possibilidade no 

                                                 
158 BELL, Nawal Morcos. The Age of Mansa Musa of Mali: Problems in Succession and Chronology. The 

international Journal of African Historical Studies. Boston. v. 5, n. 2. pp. 221-234. 1972. 
159 Ibidem. p. 234. 
160 Tradução livre. No original: […], succession in Mali may have involved several conflicting systems of 

transmission of power: horizontal, from brother to brother, against vertical, from father to son, and to some 

extent agnatic against uterine. In this conflict Islamic and neighboring Berber influences as well as 

traditional local practices may have played a role. Succession through the maternal line, which must have 

had at least a semblance of legitimacy in the thirteenth century, was tried once and quickly abandoned, 

although possible vestiges of the social attitude which sanctioned it have remained. In: Ibidem. p. 231. 
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“império”, ela considera que “as rainhas do Mali eram enrustidas de poder político 

incomum, e a possibilidade de sua importância representar um vestígio de 

matrilinearidade não pode ser excluída”.161 Sobre isso, a historiadora não menciona 

especificamente a qasa da rihla de Ibn Battuta, mas sim as esposas de mansa Musa. 

Segundo fontes árabes, o governante da província de Djenné pagaria seus tributos apenas 

para uma delas.162 

Por fim, Bell propõe considerar o modelo de sucessão em rotação, comum no 

nível de agrupamentos populacionais locais da região do rio Níger: “Essas linhagens são, 

normalmente, vistas como decorrentes de dois filhos do ancestral fundador da vila, com 

a descendência de um filho sendo cortada em dois novos seguimentos”.163 No caso do 

Mali, podemos compreender essas linhas como vinculadas a Sundiata Keita, o fundador 

do “império” de Mali. Dessa forma, de modo propositivo, ela demonstra a necessidade e 

a possibilidade de ir além de Ibn Khaldun nos estudos sobre o Mali. 

Na sequência de coleções gerais sobre a história da África, a Universidade de 

Cambridge lançou, em 1977, o terceiro volume da The Cambridge History of Africa, 

coleção editada por John Donnely Fage164 e Roland Oliver. Esse volume, From c. 1050 

to c. 1600 foi editado pelo próprio Oliver, e teve sua cronologia baseada na história 

política e militar da África setentrional: começa com as grandes conquistas dos 

Almorávidas e termina com a conquista marroquina da região do rio Níger. 

O primeiro trecho que faz referência ao Mali é “Relations with the Maghrib and 

West Africa”, escrito por Ivan Hrbek, historiador tcheco. Segundo ele, houve pouca 

influência direta das sociedades norte-africanas sobre a região subsaariana, apesar das 

relações próximas estabelecidas através do comércio.165 A relação do Sudão Ocidental 

com o Magrebe também é abordada no capítulo escrito por Nehemia Levtzion, “The 

western Maghrib and Sudan”. O historiador israelense dá considerável destaque para o 

comércio e para a economia do Mali. Para construir sua explicação, Levtzion considera 

                                                 
161 Tradução livre. No original: Thus, it is reasonable to conclude that the queens of Mali were entrusted 

with unusual political power, and the possibility that their importance represented a vestige of matrilineality 

cannot be excluded. In: Ibidem. p. 230. 
162 Idem. 
163 Tradução livre. No original: These lineages are usually seen as descended from two sons of the founding 

ancestor of the village, with the offspring of one son having split into two further segments. In: GOODY, 

Jack. Apud. BELL. Op. cit. p. 233. 
164 O historiador britânico da Universidade de Birmingham também foi autor de Short History of Africa 

(1962) e History of Africa (1978). 
165 HRBEK, Ivan. “Relations with the Maghrib and West Africa”. In: OLIVER, Roland (edi.). The 

Cambridge history of Africa, volum 3: from c. 1050 to c. 1600. New York: Cambridge University Press, 

1977. p. 94. 
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as fontes orais, principalmente quanto às origens do “império” de Mali, no período dos 

clãs malinkês. Sobre as fontes árabes, utiliza mais uma vez Ibn Battuta e delega 

considerável centralidade para a obra de Ibn Khaldun: “A crônica de Ibn Khaldun é um 

valioso elo entre as fontes escritas e as tradições orais”.166 Apesar da relativa mudança de 

postura quanto às fontes orais, Levtzion, na coleção organizada por Roland Oliver, pouco 

se diferencia dos outros textos, principalmente quanto à estrutura de origem, crescimento, 

apogeu e decadência. É importante destacar a sua concordância com o papel 

desempenhado pelos mansas no crescimento e decadência do Mali, através de seu papel 

político e na forma de como o poder era exercido. Segundo ele, 

 

O Mali prosperou sob poderosos reis e foi abalado até os alicerces quando reis 

fracos ocuparam o trono. Esta é uma indicação do forte papel pessoal 

desempenhado pelo rei no governo do império. O rei foi pessoalmente ativo 

no exercício da autoridade e foi o último recurso na administração da justiça.167 

 

A partir da fragilidade dos mansas, as diversas populações buscaram se 

desvincular do poder central, de modo a garantir por si mesmas a segurança e a defesa de 

seus territórios, resultando na restrição do Mali aos territórios malinkês. 

Levtzion reconhece a pouca profundidade com que construiu seu texto e atribui 

isso à escassez de fontes e de demais estudos de fôlego sobre o tema. O historiador afirma 

que “se sente cada vez mais confiante em sugerir que a experiência do Mali na integração 

do Islã e dos muçulmanos em sua textura religiosa, social e política, estabeleceu um 

padrão que pode ser observado em muitas partes da África Ocidental e em diferentes 

períodos”.168 Ou seja, não se tratava de uma “aculturação” que introduzia o islamismo de 

Egito ou Marrocos no sul do Saara, mas sim uma apropriação que, uma vez reelaborada, 

serviria de modelo para a região.169 Novamente, a Cambridge History of Africa não 

menciona a qasa. 

                                                 
166 Tradução livre. No original: Ibn Khaldun's chronicle is a valuable link between the written sources and 

the oral traditions. In: LEVTZION, Nehemia. “The western Maghrib and Sudan”. In: OLIVER, Roland 

(edi.). The Cambridge history of Africa, volum 3: from c. 1050 to c. 1600. New York: Cambridge 

University Press, 1977. p. 377. 
167 Tradução livre. No original: Mali prospered under powerful kings and was shaken to its foundations 

when weak kings occupied the throne. This is an indication of the strong personal role played by the king 

in the government of the empire. The king was personally active in exercising authority and was the final 

appeal in the administration of justice. In: Ibidem. p. 385. 
168 Tradução livre. No original: […] feels ever more confident in suggesting that the experience of Mali in 

the integration of Islam and Muslims into its religious, social and political texture set a pattern which may 

be observed in many parts of West Africa and at different periods. In: Ibidem. 389. 
169 Serão feitas considerações sobre o Islamismo e a África ainda neste capítulo. 
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Ainda que ela será abordada mais à frente neste capítulo, mencionaremos neste 

momento a obra de Achola O. Pala e Madina Ly: La mujer africana em la sociedade 

precolonial. Lançado em 1979, em francês, com a colaboração da Unesco. Pala é uma 

historiadora queniana com foco na história das mulheres africanas, Ly é uma historiadora 

malinesa com foco semelhante, com produção também sobre o “império” de Mali. O livro 

se configura em uma compilação comentada de relatos orais coletados pelas 

pesquisadoras junto aos tradicionalistas do Quênia e do Mali. 

Talvez os textos de maior profundidade sobre o “império” do Mali, ainda que 

inseridos em uma coleção mais ampla, estejam no quarto volume da História geral da 

África, África do século XII ao XVI, editado pelo próprio Djibril Tamsir Niane. O 

historiador guineense foi responsável pelo capítulo “O Mali e a segunda expansão 

manden”.170 Na sequência, a historiadora malinesa Madina Ly escreveu “O declínio do 

Império do Mali”. 

Sobre o texto de Niane, é perceptível a ampla influência que seu repertório de 

obras sobre o tema desempenhou na confecção desse trabalho. A articulação entre as 

fontes árabes e as fontes orais não segue a hierarquia que privilegia o texto escrito, mas 

trabalha em sentido de complementação de informações. Seu contato com os griots, que 

servira de base de diversas de suas obras – destaque para Soundjata ou l’épopée 

mandingue (1960) – é destacado em seu texto, principalmente quanto às origens do Mali, 

entre o período dos clãs mandês e a consolidação de Sundiata como primeiro mansa do 

“império”. Além desses dois tipos de fontes, Niane destaca as escavações arqueológicas 

retomadas no período pós-independência dos países da África Ocidental. As fontes 

materiais, redescobertas entre os anos 1960 e 1980, “forneceram abundante material e 

confirmaram muitos dados da tradição oral”.171 

Niane dá grande destaque para a epopeia de Sundiata, em seu confronto com o 

“rei” Sumaoro Kante, dos sossos. A narrativa é elaborada a partir das tradições orais, 

ainda que estas sejam consideradas por Niane como “prolixas”172, visto que as fontes 

escritas não trazem grandes detalhes sobre a ascensão do primeiro mansa do “império”173. 

Quanto ao período anterior à formulação do “império”, “todas as tradições concordam 

                                                 
170 A formação do “império” de Ghana é interpretada como a primeira expansão. 
171 NIANE, Djibril Tamsir. “O Mali e a segunda expansão manden”. In: _____. (edi.) História geral da 

África, volume IV: África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 2010. p. 136. 
172 Ibidem. p. 148. 
173 Ainda assim, Niane reconhece que se as fontes árabes, escritas por Ibn Khaldun e Ibn Battuta, não 

mencionassem o mansa Sundiata, é muito provável que a historiografia o considerasse como um “ancestral 

mítico ou lendário”. cf. Ibidem. p. 148. 
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[...] em afirmar que os primeiros reis foram ‘mestres-caçadores’ ou simbon, e todas 

enfatizam o fato de o Islã ter sido introduzido bem cedo no Manden”.174 O momento de 

fundação do “império” é colocado por Niane na Grande Assembleia (Gbara) feita entre 

os líderes da coalizão mandê chefiada por Sundiata, realizada após a vitória final sobre 

Sumaoro na batalha de Kirina. Sobre essa assembleia e suas consequências 

organizacionais para a estrutura do “império” elencadas por Niane, podemos destacar 

aquelas relacionadas ao exercício do poder pelo mansa: 

 

a) Sundiata Keita foi solenemente proclamado mansa (em maninka) ou 

maghan (em soninke), isto é, imperador, rei dos reis. Cada chefe aliado foi 

confirmado farin de sua província; apenas os chefes de Nema e Wagadu 

receberam o título de rei. 

b) A Assembleia decretou que o imperador deveria ser escolhido na linhagem 

de Sundiata, e que os príncipes escolheriam sua primeira esposa no clã Konde 

(como recordação do feliz matrimônio de Nare Fa Maghan e Sogolon Konde, 

mãe de Sundiata Keita). 

c) Decidiu-se que, em conformidade com a tradição antiga, o irmão sucederia 

ao irmão (sucessão fratrilinear). 

d) Proclamou-se que o mansa seria o juiz supremo, o patriarca, o ‘pai de todos 

os seus súditos’ – daí a fórmula Nfa mansa, ‘Senhor, meu pai’, usada por quem 

se dirigia a ele.175 

 

Como já explorado neste trabalho, optamos por utilizar o termo império entre 

aspas, como forma de demonstrar, na falta de um termo apropriado, a incompatibilidade 

de um conceito propriamente europeu para um cenário subsaariano. O texto de Niane 

serve para demonstrar a lógica utilizada no emprego desse termo para o Mali, visto que o 

mansa era visto como o “rei dos reis”, o líder acima dos líderes, o governante de um 

grande território que alcançou uma prosperidade comparável a poucas sociedades da 

época em termos econômicos e políticos. A determinação do princípio de sucessão é algo 

fundamental quando colocado em comparação com o artigo de Nawal Morcos Bell. O 

próprio Niane reconhece que a fratrilinearidade não foi respeitada já após a morte de 

Sundiata, visto que foi seu filho, e não seu irmão quem o sucedeu.176 Dessa forma, a tese 

de Bell ganha força, em afirmar que o princípio de sucessão no Mali, não necessariamente 

obedeceu a matrilinearidade, mas sim o modelo circular que alternava entre as linhagens 

descendentes de Sundiata. Além disso, a escolha de sua primeira esposa, emulando a 

aliança entre os clãs mandê e konde deve ser considerada ao abordar os “casamentos” dos 

mansas subsequentes, tendo em vista que o princípio de legitimidade destes estava 

                                                 
174 Ibidem. p. 147. 
175 Ibidem. pp. 151-152. 
176 Ibidem. p. 165. 
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diretamente ligado à figura de Sundiata. Por fim, o papel de juiz assumido pelo 

“imperador” é destacado, e a noção de “pai de todos os seus súditos”, de “patriarca”, 

também pode fornecer um comparativo para estabelecer o papel da qasa. 

Ainda que Niane siga a cronologia de Ibn Khaldun para estabelecer a sequência 

dos mansas, ele o faz de forma relacionada à tradição oral, apontando os conflitos de 

nomes entre as duas narrativas e estabelecendo correlações muito pertinentes, também 

considerando as datações propostas por Maurice Delafosse.177 Além da cronologia dos 

mansas, Niane segue outro padrão da historiografia sobre o Mali ao reservar grande 

destaque para mansa Musa.178 No entanto, utiliza o seu “reinado” para abordar outros 

aspectos além da peregrinação, do comércio transaariano e da relação com o islamismo: 

é a partir dos relatos de mansa Musa no Cairo que Niane aborda a navegação de Abu Bakr 

II pelo Atlântico, rumo ao oeste, despertando um debate sobre se teriam chegado ou não 

ao que viria ser a América ainda no século XIV.179 Além disso, a arquitetura do Mali é 

brevemente explorada pelo autor, dando alguns detalhes sobre a conservação ou não de 

certas obras como mesquitas e palácios de terra batida. Buscando demonstrar também a 

importância dos sítios arqueológicos da África ocidental para a renovação da 

historiografia sobre o continente e sobre a região. 

Ao discorrer sobre a “corte” do mansa, Niane faz uma breve menção à esposa 

do mansa Solimão (Suleiman) em uma nota de rodapé: “a esposa do mansa Solimão 

participou da conspiração para depor o próprio marido. Essas lutas intestinas seriam a 

causa da decadência do império”.180 Fica evidente a motivação para citar o ocorrido, a 

mesma do artigo de Nehemia Levtzion: introduzir o processo de decadência do Mali como 

vinculado aos conflitos palacianos. Isso será posto em ainda maior evidência por Niane 

no seguinte trecho: “Intrigas palacianas, fomentadas pelas princesas, conturbaram o final 

do século XIV. Não obstante o fato de os governadores provinciais respeitarem cada vez 

menos a autoridade central, o império ainda conservaria seu prestígio por muito 

                                                 
177 Ibidem. p. 164. 
178 Ibidem. pp. 167-170. 
179 Ibidem. pp. 169-170. Para mais informações sobre o episódio cf. MORAL, Eric Garcia; BLASCO, 

Xavier Puigserver. “Abubakari II. El emperador que partió sobre el mar. La llegada del Imperio de Mali a 

América, a debate”. In: CABALLERO, Gabriela Dalla-Corte; CÉSPEDES, Ricardo Piqueras; MATA, 

Meritxell Tous (coord.). Construcción social y cultural del poder en las Américas. Barcelona: Fundació 

Casa Amèrica Catalunya, 2015. pp. 48-60. 
180 NIANE. Op. cit. p. 165. nota de rodapé 61. 
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tempo”.181 Fora isso, é importante deixar claro que a descrição da corte não utiliza o termo 

qasa.182 

Por fim, quanto à economia do Mali, Niane a explana a partir de cinco aspectos: 

comércio, agricultura, ouro, noz-de-cola, metalurgia. Todos eles interligados, 

principalmente a partir do comércio, mais especificamente do comércio transaariano, 

ainda que o autor não dê preponderância deste sobre as demais atividades. Além disso, 

Niane faz referência às relações econômicas do “império” com outras regiões da África, 

ao sul do Mali. 

Por sua vez, o capítulo escrito por Madina Ly-Tall, sobre o declínio do Mali, é 

referente ao período posterior ao de mansa Suleiman, ou seja, do fim do século XIV até 

o século XVI. A historiadora reputa essa decadência à queda do comércio transaariano, 

muito devida ao aparecimento dos portugueses como atores do cenário do ocidente 

africano. Dessa forma, por questões cronológicas, surgem as fontes portuguesas sobre o 

Mali acerca do período tratado por Ly. “As fontes árabes sobre o Mali foram substituídas 

pelas europeias, sobretudo pelos relatos de viagem portugueses, principalmente nas 

províncias ocidentais da Gâmbia e de Casamance”.183 

Além das questões comerciais e daquelas vinculadas aos portugueses, Ly aponta 

que a preponderância do islamismo desempenhou um papel importante no processo de 

decadência do Mali. Segundo ela a “introdução maciça da cultura islâmica” teria sido 

uma das causas do enfraquecimento dos mansas em comparação aos governantes 

“enérgicos” Musa e Suleiman,184 tese que possui evidentes relações com os textos de 

Levtzion. Vinculado ao crescimento da influência islâmica, estaria a mudança do 

princípio de sucessão da matrilinearidade para a patrilinearidade, o que entraria em 

conflito com as tradições “animistas” e familiares dos mandê.185 É interessante que o texto 

de Ly entre em contradição com o texto de Niane, ao afirmar o princípio matrilinear no 

Mali, não o fratrilinear mencionado pelo guineense. Ao mesmo tempo que entra em 

conflito com o texto de Bell sobre a sucessão em rotação. 

Os outros fatores relacionados ao fim da hegemonia regional do Mali teriam sido 

os ataques dos tuaregues ao norte e dos songhais a partir do baixo Níger. Os primeiros 

                                                 
181 Ibidem. p. 166. 
182 Ibidem. pp. 170-171. 
183 LY-TALL, Madina. “O declínio do Império do Mali”. In: NIANE, Djibril Tamsir (edi.). História geral 

da África, volume IV: África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 2010. p. 194. 
184 Ibidem. p. 195. 
185 Ibidem. p. 199. e p. 208. 
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atingiram as rotas transaarianas, enquanto os segundos conquistavam cada vez mais 

províncias, os dois grupos chegaram a entrar em conflito pelas terras do Mali, 

consolidando a formação do novo “império” da região do Sudão Ocidental, o Songhai. 

Como afirmado no início deste trecho, muitos textos acabam se repetindo em 

suas considerações sobre o Mali, muito devido ao caráter introdutório que capítulos de 

coleções gerais assumem. Dessa forma, não avançaremos para outros textos posteriores 

à História geral da África, muito embora não possamos desconsiderar o papel de 

difusores desse conhecimento que os textos de Alberto da Costa e Silva, mencionado 

acima, e Basil Davidson, em sua extensa produção sobre África, possuíram. 

 

3.2 AS FONTES EM ÁRABE 

 

Como pudemos perceber a partir da revisão bibliográfica anterior, o ponto de 

partida tradicional para o estudo da historiografia do Mali está vinculado às fontes escritas 

em árabe por contemporâneos do “império”. As mais mencionadas e conhecidas, haja 

visto a revisão bibliográfica de Charles Cutter são: a História dos Berberes, de Ibn 

Khaldun; os relatórios de al-Omari sobre a visita do mansa Musa ao Cairo; além da 

própria rihla de Ibn Battuta. Neste trabalho, tomaremos a História dos Berberes como 

fonte secundária e a rihla como fonte primária. Isso se deve à ausência de menções à qasa 

na obra de Ibn Khaldun e no testemunho direto referente a ela no texto de Ibn Battuta. 

Não conseguimos localizar versões acessíveis dos relatórios de al-Omari, dessa forma 

não iremos abordá-los aqui. É importante que, ao nos debruçarmos sobre estas fontes e 

sobre a história de seus autores, realize-se uma breve discussão acerca do islã e da cultura 

árabe na África naquele período. 

 

3.2.1 Ibn Khaldun e Ibn Battuta e o mundo muçulmano do século XIV 

 

Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, ou Ibn 

Khaldun, nasceu em 27 de maio de 1332 d.C.186 na cidade de Túnis, nos territórios que 

hoje compreendem a Tunísia, então governado pela dinastia dos Haféssidas. Além deles, 

duas outras dinastias assumiram o controle de parcelas da região de Magrebe: os 

Zaianidas, na região da atual Argélia; e os Marínidas, no que hoje compreende o 

                                                 
186 Primeiro dia do Ramadã de 732 Hégira. 
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Marrocos. As três dinastias eram formadas por berberes culturalmente arabizados e uma 

vez estabelecidas, passaram a rivalizar entre si pela hegemonia do Magrebe. Além disso, 

todas sofriam pressões das expansões vindas da Europa, especialmente via península 

Ibérica devido ao movimento de Reconquista. 

Ainda sobre o contexto regional, segundo Hady Roger Idris, historiador francês 

dedicado ao estudo dos povos berberes, grosso modo, a sociedade magrebina seguia as 

características gerais da cultura árabe-muçulmana: “família patriarcal, separação de sexos 

com o uso do véu pelas citadinas, poligamia, concubinagem, endogamia, distinção entre 

homens livres e escravos, entre muçulmanos e tributários etc.”.187 Idris afirma ainda que 

ocorreu uma simbiose entre árabes e berberes na região, o que, no entanto, não transportou 

completamente o centro de poder regional para as cidades, visto que as cabilas188 

seguiram sendo agentes fundamentais na sociedade magrebina, além de preservarem sua 

autonomia política em relação aos sultões. 

A família de Ibn Khaldun é originária de al-Andalus, ela teria emigrado de lá em 

exílio para o norte da África. Sobre sua formação intelectual e política, ele mesmo faz 

considerações em seus escritos: 

 

Fui educado sob a atenção de meu pai até a época de minha adolescência. 

Aprendi a ler o sagrado Corão com um mestre chamado Abu Abdallah 

Mohammed Ibn Saad Ibn Bora-el-Ansari, originário de Djayala, localidade da 

província de Valencia (Espanha). Ele tinha estudado com os melhores 

professores dessa cidade e de suas redondezas e superava a todos os seus 

contemporâneos no conhecimento das ‘lições corânicas’. [...] Durante essa 

etapa li o Corão 21 vezes [...]. Ao mesmo tempo cultivava a arte da gramática 

sob a direção de meu pai e com a ajuda de vários eminentes professores da 

cidade de Túnis [...]. Estudei direito em Túnis com vários professores [...].189 

 

No começo de sua atividade intelectual e política em Túnis, exerceu alguns 

cargos na corte dos haféssidas. De lá, no início da década de 1360, partiu para al-Andalus 

onde viveu na corte de Granada prestando serviço ao sultão da cidade. Na península 

Ibérica, Ibn Khaldun adquiriu extensa experiência política por vivenciar inúmeras intrigas 

palacianas. Antes de voltar para Túnis, vive por um período na região da atual Argélia, 

                                                 
187 IDRIS, Hady Roger. “A sociedade no Magreb após o desaparecimento dos Almóadas”. In: NIANE, 

Djibril Tamsir (edi.). História geral da África, volume IV: África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 

2010. pp. 119-120. 
188 Alguns historiadores as chamam de organizações tribais. 
189 IBN KHALDUN. apud. BISSIO, Beatriz. Percepções do espaço no medievo islâmico (séc. XIV): o 

exemplo de Ibn Jaldún e Ibn Battuta. Tese (Doutorado). Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, 2007. p. 93. 



63 

 

 

onde começa a redigir a Muqaddimah, sua obra mais conhecida, em um exercício de 

escrita sobre a história do mundo muçulmano. Beatriz Bissio afirma que: 

 

Sua rica experiência política motivara-o a tentar entender a complexidade do 

presente a partir do mergulho no estudo do passado. Poder-se-ia dizer que, na 

medida em que conseguia afastar-se dos afazeres políticos para refletir sobre a 

história de seu povo e de outras civilizações, desvendando as leis da evolução 

dos impérios, mais elementos encontrava para entender as vicissitudes do 

presente e antever os rumos que a situação daquele momento poderia seguir.190 

 

De Túnis, onde completara sua obra, Ibn Khaldun se mudou para o Cairo onde 

exerceu atividades políticas e jurídicas - como Grande Cadi. Ele faleceu em 1406, sendo 

sepultado no Cairo, no cemitério dos sufis. Estas informações foram retiradas da análise 

feita pela historiadora brasileira Beatriz Bissio sobre a Autobiografia escrita por ele. O 

texto faz parte da grande obra de Ibn Khaldun, a História Universal, na qual estão: a 

Muqqadimah (Os prolegômenos); a História dos Berberes; a Autobiografia.191 De acordo 

com a bibliografia especializada, o esforço de Ibn Khaldun em escrever uma obra dessas 

proporções sobre história se deu a partir de sua percepção da decadência que o ocidente 

do mundo muçulmano enfrentava. 

 

[...] o olhar que ele aporta sobre o Islã é lúcido. Depois de séculos de esplendor 

andaluz sob a égide dos omíadas e magrebino, sob os almorávidas e almôades, 

o Ocidente muçulmano, devastado pelas guerras e pela peste, apresenta-se aos 

seus olhos com cores sombrias. No plano político, ele testemunha as lutas 

incessantes entre as três grandes entidades políticas do Magreb, elas próprias 

minadas a partir do interior, e sabe de primeira mão que o pequeno reino de 

Granada deve a sua sobrevivência à ação de ministros enérgicos, como Ibn al-

Khatib, e às divisões nos reinos cristãos.192 

 

São essas motivações provenientes do mundo muçulmano, aliadas à percepção 

do crescimento dos reinos europeus no Mediterrâneo, que levam Ibn Khaldun a buscar a 

história de tantos povos e também a relatar a sua própria. Dentre os povos que constam 

em seu texto, está o “império” de Mali, em sua recorrentemente citada cronologia dos 

mansas. 

Por outro lado, Shams ad-Din Abu Abdallah Muhammad ibn Muhammad ibn 

Ibrahim al-Luwati at-Tanji, ou Ibn Battuta, nasceu na cidade de Tânger em 25 de fevereiro 

de 1304 d.C.193 Sua família tem forte ligação com o direito islâmico, seguindo a escola 

                                                 
190 Ibidem. p. 94. 
191 Ibidem. p. 90. 
192 Ibidem. p. 97. 
193 17 de Rayab de 703 Hégira. 
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maliquita. A única fonte de informações sobre a vida Ibn Battuta são as que ele mesmo 

expôs nos seus relatos de viagem. Ele vive sob o governo da dinastia dos Marínidas, no 

que viria a se tornar o Marrocos. De acordo com Clifford Geertz, antropólogo 

estadunidense, sobre o contexto mais específico da região dominada pelos Marínidas: 

 

De qualquer forma, a característica essencial de Marrocos, no que nos diz 

respeito, é que seu centro de gravidade cultural, embora possa parecer 

paradoxal, não foi encontrado nas grandes cidades, mas nas tribos móveis e 

agressivas, tanto federadas como fragmentadas, que não só assediaram e 

exploraram as cidades, mas também impulsionaram seu crescimento.194 

 

A preponderância na região do Magrebe é relativamente alcançada pelos 

Marínidas entre 1331 e 1348, durante um período que abarca a vida de Ibn Battuta. Essa 

dinastia estabeleceu sua capital em Fez, transformando-a em um centro cultural e 

religioso muito próspero e influente, o que não chegou a atingir as populações rurais e 

nômades. Segundo Ivan Hrbek, “em Fez e em todas as grandes cidades [a vida religiosa] 

se organizava em torno das universidades, como a de al-KarawiyyĪn, e das numerosas 

madraças (instituições de estudos islâmicos), nas quais predominava o rito ortodoxo 

maliquita, sob a proteção oficial dos sultões marínidas”.195 

No entanto, por que Ibn Battuta dedicou sua vida a viajar? A explicação mais 

recorrente para o início deste ímpeto está no Hadji, a peregrinação obrigatória de todo 

muçulmano a cidade de Meca. Sendo ele um dos pilares da religião muçulmana, seja qual 

for a origem do fiel, este deve buscar ir até a cidade pelo menos uma vez na vida. Além 

disso, Beatriz Bissio afirma que as viagens teriam um caráter de busca pela verdade, pelo 

conhecimento verdadeiro. “A relevância de uma figura como Ibn Battuta para o Medievo 

islâmico pode ser mais bem entendida se colocada neste contexto, em que a viagem é 

instrumento fundamental da teoria do conhecimento”.196 

De modo particular, Ibn Battuta possuiu motivações próprias para suas viagens. 

Diz ele em seus relatos que a vontade de visitar lugares além de Meca veio de um sonho 

que teve no Egito enquanto fazia a peregrinação: 

                                                 
194 Tradução livre. No original: En todo caso, la característica esencial de Marruecos, en lo que a nosotros 

nos concierne, es que su centro de gravedad cultural, aunque pudiera parecer paradójico, no se hallaba en 

las grandes ciudades, sino en las tribus móviles, agresivas, tan pronto federadas como fragmentadas, que 

no sólo acosaron y explotaron a aquéllas, sino que también impulsaron su crecimiento. In: GEERTZ, 

Clifford. “Dos países, dos culturas”. In: Observando el Islam: El desarrollo religioso en Marruecos e 

Indonesia. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994. pp. 25-26. 
195 HREBK, Ivan. “A desintegração da unidade política no Magreb”. In: NIANE, Djibril Tamsir (edi.). 

História geral da África, volume IV: África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 2010. p. 102. 
196 BISSIO. Op. cit. 140. 
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Naquela noite, enquanto eu dormia no terraço da zagüía, senti como se tivesse 

sido transportado nas asas de um enorme pássaro que voava para Meca, depois 

para o Iêmen e depois direto para o leste, depois do qual marchou para o sul e 

depois eu voei para o leste, eu desci em uma terra verde-escura na qual me 

abandonei.197 

 

O futuro viajante teria pedido para que um xeque interpretasse seu sonho, este 

teria dito que ele deveria percorrer o trajeto como descrito no sonho sem nunca retornar 

pelo mesmo caminho. E assim ele o fez por 28 anos de sua vida. Além do Mali, que é o 

último local que Ibn Battuta visita, o viajante passou por: Egito, Palestina, Síria, Meca, 

Iraque, Pérsia, Iêmen, costa africana oriental, Omã, Anatólia, Rússia meridional, 

Constantinopla, Afeganistão, vale do Hindus, Maldivas, Ceilão, Sumatra, China, 

Malabar, Argélia e al-Andaluz, conforme o Mapa 3. Todos estes locais, ou pelo menos a 

grande maioria deles, possuía alguma ligação com o mundo muçulmano, direta ou 

indiretamente. Muitos faziam parte do dar al-Islam, ou seja, da terra do islã, ou eram 

habitados por algumas comunidades muçulmanas, mesmo que estas ocupassem espaços 

marginais nestas regiões. 

                                                 
197 Tradução livre. No original: Aquella noche, mientras dormía en la terraza de la zagüía, me sentí como 

transportado en alas de un enorme pájaro que volaba en dirección a La Meca, después hacia el Yemen y a 

continuación enderezaba para el Oriente, tras lo cual marchaba al Sur y luego se alejaba volando hacia el 

Este, descendía en una tierra verdinegra en la que me abandonaba. IBN BATTUTA. Op. cit. p. 126. 
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Os tradutores da rihla para o espanhol, Serafín Fanjul e Federico Arbós, 

fornecem algumas explicações para a possibilidade de percorrer o mundo islâmico, como 

fez Ibn Battuta. Segundo eles os fatores que possibilitavam tais viagens eram: a 

hospitalidade das populações pastoris; mecanismos institucionais de abrigo “cujo 

fundamento ideológico era o fomento da irmandade entre muçulmanos”.198 

Tendo em vista os apontamentos contextuais sobre a vida de Ibn Khaldun e de 

Ibn Battuta, percebemos a dimensão que o mundo muçulmano atingiu no período, 

principalmente a partir dos relatos do viajante. A dimensão geográfica do dar al-Islam, 

vinculada à pluralidade de populações englobadas nele, nos leva a questionar como se 

dava a religião em cada uma destas regiões, em especial para estabelecer comparações e 

conexões entre o Magrebe, origem de Ibn Battuta e Ibn Khaldun, e o Mali. Dessa forma 

podemos estabelecer a questão: islamismo ou islamismo?  

                                                 
198 Tradução livre. No original: [...] cuyo fundamento ideológico era el fomento de la hermandad entre 

musulmanes. Ibidem. p. 34. 

Mapa 3: As Viagens de Ibn Battuta 1325-1354. 

Fonte: WAINES, David. The Odissey of Ibn Battuta: Uncommon tales of a medieval adventurer. 

Londres: IB Tauris, 2010. pp. xii-xiii. 
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Uma das possibilidades que pautam essa questão, está vinculada a possíveis 

hierarquizações regionais e culturais dentro do próprio mundo muçulmano, em especial, 

em relação às regiões subsaarianas cujo contato com o islamismo se deu de forma muito 

diversa daquelas que ocorreram na África mediterrânica. 

Partiremos do trabalho de Beatriz Bissio que, realizando uma breve discussão 

sobre a unidade ou pluralidade do islã durante o período medieval pautada no arabista e 

historiador francês André Miquel, discorre: 

 

No entanto, cabe a pergunta: ‘Islam ou Islams?’, que coloca André Miquel, 

reconhecendo que essa indagação ecoa ao longo da história e, de certa forma, 

continua vigente, já que o Islã cobre várias escolas, países, momentos... Mas o 

pesquisador logo adianta a sua resposta: ‘Islã’, pois, apesar de sua indiscutível 

diversidade, ele manteve sempre uma profunda unidade.199 

 

Dessa forma Bissio compreende uma preponderância da noção de unidade sobre 

as diversidades existentes no mundo islâmico. Essa concepção nos remete às pretensões 

universalizadoras do islã, dadas as implicações que esse ideal possui sobre noções de 

unidade e diversidade. Segundo o historiador beninense Zakari Dramani-Issifou: 

 

O islã se reivindica de uma profunda unidade que não exclui, teoricamente, as 

diversidades culturais. Ele afirma com vigor a unidade do gênero humano e 

reconhece em todos os homens uma natureza idêntica, criada por Deus. Eles 

pertencem todos a ‘raça’ adâmica a qual Deus outorgou na pré-eternidade o 

‘pacto primordial’.200 

 

Essa noção universalizante, que busca envolver toda a humanidade enquanto 

uma única “raça”, é uma das origens do conceito de ummah, que quer dizer 

“comunidade”. Esse conceito foi utilizado pelo próprio profeta Maomé ao se referir aos 

seus primeiros seguidores, e se manteve na medida em que estes aumentavam em número 

e territórios, mesmo após a formulação do califado com a morte do profeta e a expansão 

do “império” islâmico. Segundo a historiadora britânica Karen Armstrong, em seu livro 

Islam, a short history, a ummah em seus fundamentos deveria ser pautada em compaixão 

prática e na distribuição justa de riquezas, ideais que remetem à igualdade e coletividade. 

“Se a ummah prosperasse, seria um sinal de que os muçulmanos viviam de acordo com a 

vontade de Deus, e a experiência de viver em uma comunidade verdadeiramente islâmica, 

                                                 
199 BISSIO. Op. cit. p. 163. 
200 DRAMANI-ISSIFOU, Zakari. “O Islã como sistema social na África, desde o século VII”. In: EL FASI, 

Mohammed (edi.) História geral da África, volume III: África do século VII ao XII. Brasília: Unesco, 2010. 
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que fez essa rendição existencial ao divino, daria aos muçulmanos indicações da 

transcendência sagrada”.201 

O ideal universalizador de unidade se manifesta através de conceitos como a 

ummah e dar al-Islam, e não se configura apenas enquanto ideal tendo em vista os 

aspectos linguísticos relacionados ao idioma árabe, extremamente difundido em conjunto 

com a fé muçulmana. Podemos, então, nos valer dos apontamentos sobre estudos 

comparativos das religiões, mais especificamente sobre o islã, feitos por Clifford Geertz. 

 

O problema não é apenas construir definições de religião. Nós temos o 

suficiente; seu grande número é um sintoma do nosso mal-estar. É 

precisamente uma questão de descobrir que tipos de crenças e práticas eles 

mantêm para que tipos de fé sob quais condições. Nosso problema, que cresce 

dia a dia, não é definir religião, mas sim encontrá-la.202 

 

Esse trecho se faz fundamental ao buscar compreender, a partir das práticas e 

relações estabelecidas entre as populações, como era vivenciada a religião em seus 

diversos espaços ocupados ao longo da história. Assim, apesar de possuir conceitos e 

princípios universais que buscavam um tipo de unidade para todo o corpo de fiéis, o islã 

acabou por ser absorvido, reelaborado e praticado de formas variadas nos diversos 

espaços pelos quais se expandiu. 

Tendo esses apontamento em vista, retornando a Ibn Battuta, é importante 

abordarmos o maliquismo, também como forma de demonstrar como o islã era 

vivenciado entre os magrebinos. Essa corrente se configura em uma das escolas jurídicas 

do islã, baseada no Alcorão e na sunna, possuindo interpretações particulares acerca da 

vida prática, em relação às outras escolas muçulmanas. Ele vem de períodos anteriores ao 

próprio império Almóada e se manteve muito presente entre os grupos urbanos do 

Magrebe, sendo considerado por muitos autores como uma “ortodoxia” naquela região. 

Por exemplo, afirma Geertz, sobre a religiosidade no Marrocos do período marínida, de 

acordo com os próprios apontamentos feitos por ele acerca do estudo das religiões: 

 

No Marrocos, o procedimento desenvolvido foi um rigor intransigente. O 

fundamentalismo agressivo, uma tentativa ativa de impor uma ortodoxia rígida 

a toda a população, tornou-se, embora não sem contratempos, a questão 

central. Isso não significa que o esforço tenha sido uniformemente bem-

                                                 
201 ARMSTRONG, Karen. Islam, a short history. Nova York: The Modern Libray, 2002. p. 6. 
202 Tradução livre. No original: El problema no consiste únicamente en construir definiciones de religión. 

Tenemos suficientes; su gran número es un síntoma de nuestro malestar. Se trata justamente de descubrir 

qué tipos de creencias y prácticas sostienen a qué tipos de fe bajo qué condiciones. Nuestro problema, que 

se acrecienta día a día, no es definir la religión, sino encontrarla. In: GEERTZ. Op. cit. p. 17. 
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sucedido, ou que o conceito de ortodoxia que surgiu é tal que o resto do mundo 

islâmico necessariamente se identifica com ele. No entanto, por mais diferente 

e errante, o islamismo marroquino passou a representar, ao longo dos séculos, 

uma espécie de perfeccionismo moral e religioso notável, uma persistente 

determinação de estabelecer um credo purificado canônico e completamente 

uniforme neste contexto, aparentemente tão pouco promissor.203 

 

Essa busca pela ortodoxia fica perceptível no decorrer da narrativa de Ibn 

Battuta, visto que, em todos os locais que visita, ele faz apontamentos sobre como era o 

islã e como este estava, ou não, seguindo a “ortodoxia” entendida pelo viajante. Quanto 

a essas noções de ortodoxia com pretensões uniformizadoras, de acordo com o historiador 

português Eduardo Dias, o islã é uma religião “policêntrica”, em termos geográficos, e 

“polimórfica”, em aspectos culturais.204 Dessa forma, não seria capaz de estabelecer uma 

uniformidade identitária ou uma ortodoxia universal, mesmo que tivesse se proposto para 

algo de gênero. 

 

[O] islão não só não pode em nenhuma situação produzir uma identidade 

religiosa universal ou continental, como ainda, não pode deixar de integrar, 

como elementos centrais das múltiplas identidades religiosas grupais com que 

se dá a ver (étnicas, regionais, confrariáticas, etc.), dimensões das 

condicionantes históricas e sociais, políticas e culturais atinentes aos diferentes 

grupos.205 

 

O policentrismo a que Dias se refere decorre da ausência de uma estrutura 

institucional centralizada e hierarquizada da religião, como ocorreu com a Igreja Católica, 

por exemplo. Dessa forma, diversos núcleos foram formados em cidades como Córdoba 

(al-Andaluz), Fez (Marrocos), Cairo (Egito), Timbuktu (Mali), Bagdá (Iraque) e Damasco 

(Síria). Já a polimorfia faz referência aos aspectos culturais e mesmo aos religiosos que 

foram resultado do contato do islã com as diversas populações africanas da região 

setentrional, incluindo as subsaarianas. 

                                                 
203 Tradução livre. No original: En Marruecos, el procedimiento que se desarrolló fue de una rigurosidad 

intransigente. El fundamentalismo agresivo, un intento activo de imponer una ortodoxia rígida sobre toda 

la población se convirtió, aunque no sin contratiempos, en el tema central. Esto no significa que el esfuerzo 

haya tenido un éxito uniforme, o que el concepto de ortodoxia que ha surgido fuese de tal modo que el resto 

del mundo islámico se identificara necesariamente con él. Sin embargo, por distinto y errante que fuese, el 

islamismo marroquí llegó a representar, con el transcurrir de los siglos, un tipo de perfeccionismo moral y 

religioso notable, una persistente determinación en establecer un credo purificado canónico y 

completamente uniforme en este marco aparentemente tan poco prometedor. In: Ibidem. p. 33. 
204 DIAS, Eduardo Costa. ‘Islão negro’ versus ‘verdadeiro islão’: dilema ou sintoma de persistente e 

injustificada discriminação dos muçulmanos africanos subsaarianos? Africana Studia. Porto. n. 8. pp. 169-

170. 2005. 
205 Ibidem. p. 182. 
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Podemos notar comentários e certas posturas de Ibn Battuta e Ibn Khaldun em 

seus textos quanto às populações do Mali. Inicialmente, podemos afirmar que ambos 

priorizam as figuras dos mansas em seus textos. Isso é mais evidente no trabalho de Ibn 

Khaldun pelo próprio título do trecho referente ao Mali: “História dos reis dos povos 

negros [Sudão]”. Como já abordado, ainda que de modo superficial, anteriormente, o 

trabalho de Ibn Khaldun foi sempre retomado pela sequência de mansas que ele elaborou. 

No entanto, o historiador tunisiano também faz considerações sobre “essa porção da 

espécie humana que é composta de povos negros”206, ele vincula as origens dessas 

populações aos descendentes de Cam, filho de Noé. Baseado em outros estudiosos da 

época, ele descreve brevemente vários grupos de populações negras, do oriente ao 

ocidente do mundo conhecido, sem atribuir comportamentos ou costumes a qualquer um 

deles. Sobre isso, realiza algumas considerações geográficas:  

 

[Os] povos negros têm como habitação os territórios do segundo clima e do 

primeiro, assim como as regiões que se estendem além do primeiro clima até 

a extremidade da parte habitável do globo. Eles ocupam esses territórios em 

todo o seu comprimento, do Ocidente até o Oriente, de modo que seu território 

se aproxime sucessivamente do Magrebe dos berberes, da Ifrikia, do Iêmen, do 

Hejaz (província que marca o meio dessa linha), Basra e as regiões da Índia.207 

 

Essa divisão entre climas segue as concepções aristotélicas sobre geografia. 

Segundo estas, o planeta estaria dividido em zonas climáticas: a tórrida, a glacial e a 

temperada. A África seria parte da zona tórrida, e pelo texto de Ibn Khaldun, podemos 

compreender que avançaria sobre a zona temperada também. É possível relacionar essa 

divisão com o termo Bilad al-Sudan, ou seja, o “país dos negros” - de onde vem a palavra 

Sudão. Este se referia ao espaço ao sul do Saara, habitado pelas populações negras, 

contendo características desse tipo de clima. Importante pontuar que Ibn Khaldun não 

estabelece relações para além das geográficas entre as populações e o ambiente em que 

vivem. 

Por sua vez, na rihla de Ibn Battuta, para além dos apontamentos ligados ao 

mansa, os tradutores espanhóis, Serafín Fanjul e Federico Arbós, comentam as ressalvas 

                                                 
206 IBN KHALDUN. Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale, Tome 

Deuxième. Tradução do Barão de Slane. Alger: Imprimeire du Gouvernement, 1854. p. 105. 
207 Tradução livre. No original: […] peuples nègres a pour demeure les contrées du deuxième climat et du 

premier, ainsi que les régions qui s'étendent au-delà du premier climat jusqu'à l'extrémité de la partie 

habitable du globe. Ils occupent ces territoires dans toute leur longueur, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient, 

de sorte que leur pays avoisine successive ment le Maghreb des Berbères, l'Ifrîkïa, le Yémen, le Hidjaz 

(province qui marque le milieu de cette ligne), Basra et les régions de l'Inde. In: Ibidem. pp. 150-106. 
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feitas pelo viajante à população negra, demarcando diferenças entre esta e as demais. Ele 

inicia afirmando que partiu em viagem ao “país dos negros”208 e sempre reitera essa 

característica ao se referir à população do Mali. Por vezes, demonstra seu 

descontentamento para com eles,209 especialmente com o mansa.210 Fanjul e Arbós 

apontam que as causas dessa caracterização e depreciação não se deram seguindo padrões 

racistas ou racialistas como os entendemos hoje, visto que, como exposto no capítulo 

anterior, estes surgiram apenas a partir dos séculos XVIII e XIX na Europa. Ibn Battuta 

teria realizado tais julgamentos com bases culturais e religiosas, muito vinculadas ao 

tratamento que recebe no Mali.211
 Dessa forma, talvez um dos trechos mais conhecidos 

da rihla seja o que fala da postura dos súditos quando se dirigiam ao governante: 

 

Os negros são as pessoas mais sujeitas ao seu soberano e aquelas que mais se 

humilham diante dele. Eles até juram pelo seu nome, dizendo Mansa Suleiman 

Ki. Se, uma vez sentado no pavilhão, ele chama alguém, este tira a roupa e 

coloca outras, arranca o turbante e coloca um gorro sujo, depois entra com suas 

roupas e calças até o meio da panturrilha. Ele se aproxima com humildade e 

submissão e bate forte no chão com os cotovelos, prostrando-se como se fosse 

rezar. Em tal posição, ele ouve o rei. Se alguém fala com o sultão e ele 

responde, tira a roupa de suas costas e derrama a terra em sua cabeça e ombros, 

assim como ele faz com a água que realiza as abluções. Fiquei espantado com 

a forma como os seus olhos não estavam cegos.212 

 

Percebe-se que Ibn Battuta toma um episódio para demonstrar o que julga ser o 

costume de todo um povo. Evidente que isso possa ter ocorrido mais de uma vez e, como 

recurso narrativo, ele descreveu apenas uma dessas situações. A cena parece ser muito 

intensa, no que se refere à submissão ao mansa, no entanto, devemos considerar que 

poderia ser vista como simples procedimento padrão da “corte” do Mali, sem tomá-la 

como algo exacerbado. Outro fator recorrente nas descrições do viajante sobre os hábitos 

das populações subsaarianas é o comportamento das mulheres: 

                                                 
208 IBN BATTUTA. A través del Islam. Madri: Alianza Editorial, 1993. Tradução de Serafín Fanjul e 

Federico Arbós. p. 767. 
209 Ibidem. p. 770. 
210 Ibidem. pp. 775-776. 
211 ARBÓS, Federico; FANJUL, Serafín. “Introdução”. In: IBN BATTUTA. A través del Islam. Madri: 

Alianza Editorial, 1993. Tradução de Serafín Fanjul e Federico Arbós. p. 31. 
212 Tradução livre. No original: Los negros son la gente más sometida a su soberano y la que más se humilla 

ante él. Hasta juran por su nombre, diciendo Mansa Sulaymán Ki. Si, una vez sentado en el pabellón, llama 

por alguien, éste se quita las ropas y se pone otras usadas, arranca su turbante y se coloca un gorro sucio, 

luego entra alzándose ropaje y zaragüelles hasta media pantorrilla. Se adelanta humilde y sometido y golpea 

la tierra fuertemente con los codos, prosternándose como si fuera a rezar. En tal postura oye al rey. Si alguno 

habla al sultán y éste le responde, se quita la ropa de la espalda y vierte tierra sobre su cabeza y hombros, 

igual que hace con agua quien cumple las abluciones. Yo quedaba asombrado de cómo no se les cegaban 

los ojos. In: IBN BATTUTA. Op. cit. p. 778. 
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Surpreende a condição desse grupo étnico por seus costumes raros. Os homens 

nunca ficam com ciúmes de suas mulheres, nem tomam o nome de seu pai, 

mas o de seu tio materno. A herança recai sobre os sobrinhos [filhos da irmã] 

e não sobre os próprios filhos, coisa que eu nunca vi no mundo, exceto entre 

os pagãos hindus do país de Malabar. No entanto, os massufis são muçulmanos 

e têm o cuidado de praticar as orações, aprender a lei religiosa e estudar o 

Alcorão, mas suas esposas não têm modéstia perante os homens, apesar das 

orações fielmente cumpridas [...] . Lá as mulheres têm pessoas de fora da 

família como amigos e companheiros e, da mesma forma, os homens mantêm 

amizades com mulheres fora da família, assim, por exemplo, um homem entra 

em sua casa e encontra sua esposa na companhia de um amigo e não 

desaprova.213 

 

A citação é referente aos massufis, outra etnia subsaariana, da cidade de 

Iwalatan. Ou seja, ainda que esta esteja dentro do “império” de Mali, não se refere ao 

grupo central dos mandês. No entanto, demonstra certos hábitos da região, que, ainda que 

não possam ser tomados como padrões da população do Mali, demonstram certos 

costumes que chamaram a atenção do viajante em contraposição ao que ele vivenciou no 

Magrebe e nas demais regiões que visitou. 

Ao final de seu relato sobre o Sudão ocidental, Ibn Battuta enumera o que julgou 

serem “virtudes e defeitos dos negros”.214 As virtudes são: os poucos abusos e injustiças, 

a segurança, o respeito aos bens de algum branco que morre nas suas terras, a regularidade 

nas orações e o uso das roupas brancas nas sextas-feiras além do apreço pelo aprendizado 

do Alcorão. Por sua vez, os defeitos, novamente relacionados às questões das mulheres e 

do mansa: a nudez pública das mulheres, inclusive na presença do governante; o modo 

de demonstração de respeito em jogar terra e cinzas sobre si ao tratar com o soberano; o 

estilo extravagante da recitação de poesias; a alimentação de parte da população com 

carne de cachorros e burros. 

Essas tensões entre o “islamismo ortodoxo” procurado por Ibn Battuta, e as 

práticas encontradas no Mali, podem ser explicadas pela forma como a religião foi 

absorvida pelas populações subsaarianas. Esse processo se deu de múltiplas formas 

                                                 
213 Tradução livre. No original: Asombra la condición de esta etnia por sus raras costumbres. Los hombres 

nunca tienen celos de sus mujeres, ni toman el nombre de su padre sino el de su tío materno. La herencia 

recae en los sobrinos [hijos de la hermana] y no en los hijos propios, cosa que jamás vi en el mundo, excepto 

entre los paganos hindúes del país de Malabar. Sin embargo, los massüfies son musulmanes y cuidadosos 

de practicar las oraciones, aprender la ley religiosa y estudiar el Corán, pero sus mujeres no tienen recato 

alguno ante los hombres, ni se velan pese a cumplir fielmente con los rezos […]. Allí las mujeres tienen 

amigos y compañeros extraños y del mismo modo los varones mantienen amistades con mujeres ajenas a 

la familia, así, por ejemplo, un hombre entra en su casa y encuentra a su esposa en compañía de un amigo 

y no desaprueba tal conducta. In: Ibidem. p. 771. 
214 Ibidem. p. 783. 
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durante o avanço da religião. Aqui podemos retomar a citação de Dramani-Issifou, sobre 

a ausência de restrições étnicas para fazer parte da ummah, para poder confessar o islã. 

No entanto, como se tratava de uma religião que funciona como um modo de vida 

completo, os aspectos culturais e sociais islâmicos acabaram entrando em “choque” com 

aqueles já praticados pelas populações do norte da África. 

Sobre esse “embate”, uma discussão recorrente sobre a relação entre a religião 

islâmica e os povos africanos pode ser introduzido pelo seguinte questionamento: houve 

uma islamização da África ou uma africanização do islã? Para responder essa pergunta, 

podemos retomar o caráter polimórfico atribuído ao islã por Eduardo Dias, também 

reconhecendo os diversos processos pelos quais se deram os contatos entre estes grupos. 

É importante ressaltar que o islã se espalhou pelo Saara e pelo Sudão através do 

comércio. As rotas que utilizamos para demonstrar as conexões entre a África subsaariana 

e a África setentrional no capítulo anterior (ver mapa 01) e também aquelas usadas por 

Ibn Battuta para chegar ao Mali, foram os caminhos desse intercâmbio cultural e religioso, 

baseado nas trocas comerciais por meio das caravanas. 

Dessa forma, o islã se espalhou primeiro nos centros urbanos, nos “portos 

caravaneiros”, alcançando apenas posteriormente a população que não estava diretamente 

ligada ao comércio transaariano, por exemplo, os grupos rurais que configuravam a 

maioria da população. Esta seria atingida quando o proselitismo passou a ser feito por 

pessoas recém-convertidas de seus próprios grupos, e não mais pelos berberes ou pelos 

árabes, vistos como estrangeiros no Sudão. 

Muitas produções da historiografia de meados do século XX, utilizam o termo 

“islã negro” como forma de demonstrar as especificidades que a religião adquiriu ao sul 

do Saara. Eduardo Dias, já no título do artigo utilizado aqui, demonstra a problemática 

que envolve esse conceito ao contrapô-lo com o termo “verdadeiro islã”: “dilema ou 

sintoma de persistente e injustificada discriminação dos muçulmanos africanos 

subsaarianos?”. Os estudos mostram que as particularidades em relação ao islã no sul do 

deserto de fato existiram. No entanto, ao agrupá-las em um único termo, retoma-se o 

caráter essencializante da figura do africano, negando a pluralidade de povos que 

habitavam a região do Sahel e do Sudão. 

 

3.2.2 A rihla 
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A rihla foi escrita após as viagens de Ibn Battuta, pelo seu jovem secretário Ibn 

Yuzay. Em um período de 2 anos após o retorno do viajante a Fez, ele narrou para o 

escrivão suas memórias e experiências. O objetivo de compilar todas as informações, 

seria o de fornecê-las para o sultão marínida Abu Inan.215 Dessa forma, o livro ganhou o 

nome de Um presente para os observadores acerca das curiosidades das cidades e das 

maravilhas encontradas em viagens. Ross Dunn, historiador estadunidense, chega a 

afirmar que não há qualquer evidência de que Ibn Battuta tenha lido a obra completa.216 

Ibn Yuzay falece entre 1356 e 1357217 com apenas 37 anos, enquanto Ibn Battuta vive até 

1368 ou 1369.218 

Essa situação, de ter sido escrito por um terceiro, a partir das memórias 

posteriores de Ibn Battuta, por muito tempo foi causa de descrédito para a rihla enquanto 

fonte historiográfica.219 Acusações de plágio também foram feitas à obra de Ibn Battuta, 

a partir de rihlas anteriores, como a de Ibn Jubayy.220 

No entanto, se a considerarmos enquanto gênero textual específico, visto que 

esse é o sentido do termo rihla, podemos encontrar meios de interpretá-la para além de 

julgar como real ou falso o seu conteúdo, otimizando a sua leitura enquanto uma fonte 

histórica. O gênero surge no século XII, a partir dos muçulmanos ocidentais de al-Andalus 

e do Marrocos, de modo a relatar suas viagens: a peregrinação para Meca ou aquelas feitas 

em busca de conhecimento, 221 como mencionado anteriormente. Antes do surgimento 

das rihlas, os viajantes construíam compêndios ilustrados; narravam seus itinerários 

listando as regiões visitadas; elaboravam dicionários geográficos, cosmografias e obras 

semelhantes às futuras enciclopédias.222 

Quanto aos aspectos e ferramentas da narrativa, Fanjúl e Arbós elaboraram uma 

estrutura da rihla de Ibn Battuta, de modo a compreender como ela foi escrita e a partir 

de quais aspectos o texto pode ser interpretado: 

 

                                                 
215 Ibidem. p. 29. 
216 DUNN, Ross E. The Adventures of Ibn Battuta: a muslim traveler of the Fourteenth Century. Los 

Angeles: University of California Press, 2012. p. 311. 
217 757 Hégira. 
218 779 Hégira. 
219 cf. EUBEN, Roxanne L. “Liars, travelers, theorists: Herodotus and Ibn Battuta”. In: Journeys to the 

Other Shore: muslim and western travelers in search of knowledge. Princeton: Princeton University Press, 

2006. pp. 65-66. 
220 WAINES, David. The Odyssey of Ibn Battuta. London: IB Tauris, 2010. p. 14. 
221 FANJUL; ARBÓS. Op cit. pp. 27-28. 
222 Ibidem. p. 26. 
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Tabela 1: Adaptação de "Esquema elementar" da rihla. 

Itinerário Geral 

Curso descritivo-narrativo geral 

Descrições detalhadas 

Anedotas 

pessoais 

Incisos 

fabulosos 

Incisos 

verídicos e 

históricos 

Descrições 

geográficas: 

paisagens 

urbanas, 

natureza 

Dados 

econômicos 

Descrição 

de relatos 

religiosos 

Itinerário Geral 

Fonte: ARBÓS, Federico; FANJÚL, Serafín. “Introdução”. In: IBN BATTUTA. A través del Islam: Madri: Alianza 

Editorial, 1993. Tradução de Serafín Fanjul e Federico Arbós. p. 42. 

 

Dentro do itinerário geral, os tradutores separam alguns grupos de informações, 

alguns mais detalhados em sua descrição na rihla, outros menos. Dada a finalidade de 

informar ao sultão sobre as demais regiões, podemos compreender o foco do 

detalhamento em descrições geográficas e econômicas das regiões visitadas. 

Sobre os aspectos religiosos, uma explicação possível é o já abordado conceito 

de dar al-Islam, ou seja, como a religião se manifestava em toda a sua extensão, em todos 

os seus territórios e populações. Devemos levar em conta a noção de uma ortodoxia do 

islamismo marroquino, sobre a qual discorremos brevemente acima, o que gera as 

diversas comparações e hierarquizações feitas por Ibn Battuta entre os muçulmanos de 

todos esses territórios. O caso do comportamento das mulheres é evidência disso, visto 

que ele sente a necessidade de reafirmar que as populações do Mali são muçulmanas 

apesar do comportamento de suas mulheres. Esses relatos sobre as mulheres malinkês 

aparecem muito nas “anedotas” relatadas por Ibn Battuta, situações em que o viajante 

acaba por se encontrar que o remetem a questões morais e, por consequência, religiosas. 

Dentre as traduções de fontes de língua árabe que tivemos contato, a rihla de Ibn 

Battuta é a única que apresenta registros sobre a qasa. Como as menções a ela são breves, 

mas demonstram que ela possuía grande importância política, podemos compreender que 

estariam incluídas nos “incisos verídicos e históricos”, visto que não é um tópico 

detalhado por Ibn Battuta, nem muito relacionado a aspectos além do estritamente 

político. 
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A grande importância política a qual nos referimos seria equivalente à detida 

pelo mansa, segundo aponta o relato: “[a qasa] participava do poder com seu marido, 

como é habitual entre os negros, ao ponto de que se mencionavam os nomes de ambos, 

juntos, na oração da sexta-feira”.223 Além disso, na única página que dedica à qasa, Ibn 

Battuta narra os seguintes eventos: a união do mansa com sua primeira “esposa”; a prisão 

desta em favor de outra esposa (chamada Banyu); as audiências públicas nas quais a qasa 

comparecia; uma tentativa malsucedida de “golpe” articulada por ela em conjunto com 

outros membros da “corte” contra seu “marido”; seu exílio.224 

Algumas características sobre a qasa aparecem em seu relato de forma muito 

breve, mas que nos fornecem informações importantes: ela era uma prima paterna do 

mansa;225 as outras primas paternas estavam presentes na “corte”; a qasa possuía uma 

comitiva de escravos; utilizava um véu nas audiências; os chefes do mansa falavam muito 

sobre ela. Quanto à tentativa de “golpe”, faremos a citação direta do trecho: 

 

[...] o sultão encontrou-os no saguão de sessões e Dügá [o griot] disse-lhes em 

sua língua: ‘Vocês falam muito de qasa, mas ela incorreu em uma grave falta’. 

E trouxeram uma das suas escravas, com grilhões nos pés e mãos em volta do 

pescoço, instando-a a falar. Então ela disse que qasa a mandara para Yatal, 

primo paterno do sultão que estava fugindo para Kanburni, convidando-o a 

derrubar o monarca com as seguintes palavras: ‘Eu e todos os guerreiros 

obedeceremos a você’. Ao ouvir isso, os chefes proclamaram: ‘É um crime 

muito sério e merece a morte por isso’. Qasa ficou com medo e refugiou-se na 

residência do pregador, porque, entre eles, é costume procurar segurança na 

mesquita e, se isso não for possível, na casa do jatib.226 

 

A partir desse trecho podemos perceber que o poder político desempenhado pela 

qasa era suficientemente grande para articular, com figuras militares e outros membros 

da família do mansa, uma tomada de poder. Relacionando isso com a bibliografia 

analisada anteriormente, podemos lembrar que essa tentativa de golpe é apontada como 

uma evidência das crises dinásticas, ou palacianas, que levariam o “império” à sua 

                                                 
223 IBN BATTUTA. Op. cit. p. 782. 
224 Idem. 
225 Ibidem. p. 781. 
226 Tradução livre. No original: […] el sultán los reunió [os chefes] en el salón de sesiones y Dügá [seu 

intérprete] les dijo en su lengua: «Habéis hablado mucho de Qásá, pero ella incurrió en una grave falta». Y 

trajeron a una de sus esclavas, con grilletes en los pies y las manos sujetas al cuello, instándole a que 

hablara. Entonces contó que Qásá la había enviado a Yatal, primo paterno del sultán que andaba huido por 

Kanburni, invitándole a derrocar al monarca con las siguientes palabras: «Tanto yo como todos los 

guerreros te obedeceremos». Al oír esto los jefes proclamaron: «Es un delito muy grave y por él merece la 

muerte». Qásá tuvo miedo y se refugio en la residencia del predicador, porque, entre ellos, es costumbre 

buscar seguro en la mezquita y —de no ser posible— en casa del jatib. Ibidem. p. 782. 
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decadência. Vale lembrar que a qasa, antes mesmo de se casar com o mansa já era parte 

da dinastia, enquanto prima paterna dele. 

Talvez a única relação que pode ser estabelecida entre a qasa, para além dos 

eventos políticos, e questões religiosas, sejam o uso de um véu e o exílio na casa do 

pregador. Estes podem demonstrar a proximidade entre a elite política do Mali e o 

islamismo. O não uso do véu por parte das mulheres da população, e da “nobreza” do 

Mali, como exposto acima, era visto como uma falha por Ibn Battuta, em relação à 

religião. Dessa forma, o breve comentário sobre a qasa usar essa peça de vestuário, possui 

motivos religiosos para o viajante. 227 Quanto ao exílio na casa do jatib, se considerarmos 

que a partir de lá a qasa não foi mais importunada pelo mansa, visto que os relatos não a 

mencionam mais, podemos compreender que a relação entre o líder político e o líder 

religioso encontrava certos limites, para além de ser um costume buscar segurança neste 

local. Estes limites estavam, provavelmente, relacionados ao papel desempenhado pelo 

islã no comércio transaariano, visto que os Marínidas e o Egito, dois dos “parceiros 

comerciais” do Mali, eram centros do mundo muçulmanos, como afirmado acima. Além 

disso, a população também poderia ser responsável por estes limites, visto que 

demonstrava grande fervor religioso, segundo Ibn Battuta, e não aprovou a primeira 

prisão da qasa: “O rei a prendeu, por meio de um dos chefes, e entronizou em seu lugar 

sua outra esposa, Banyu, que não era de estirpe real. O povo falou muito sobre isso, 

desaprovando tais atos”.228 Quanto às outras características, elas evidenciam alguns 

aspectos desse papel político: a posse de uma comitiva considerável de escravos é um 

sinal de demonstração de imponência, visto que o mansa também detinha um grupo assim 

a seu comando. 

Como exposto acima, o trecho acerca da qasa acaba com seu exílio na cada do 

jatib. Ele é sucedido pela comparação entre o mansa Suleiman e seu irmão mais velho, 

mansa Musa. O trecho começa afirmando que “os negros odiavam a Mansa Sulayman 

por sua avareza”.229 Isso pode demonstrar que o relato sobre a qasa serve de evidência 

para o argumento de Ibn Battuta contrário ao mansa Suleiman. Aumentando a imagem 

deste de um soberano ruim, ainda mais em comparação com o seu irmão mais velho, 

mansa Musa. 

                                                 
227 Ibidem. p. 784. 
228 Tradução livre. No original: El rey la hizo apresar por uno de los jefes y entronizo en su lugar a su otra 

esposa Banyu, que no era de estirpe real. El pueblo habló mucho sobre esto, desaprobando tales actos. In: 

Ibidem. p. 782. 
229 Tradução livre. No original: Los negros odiaban a Mansa Sulayman por su tacañería. In: Idem. 
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3.3 AS FONTES ORAIS 

 

Quando tratamos da história das populações africanas é importante estabelecer 

a dimensão que a oralidade assume nessas sociedades. Para além de relatos ou 

testemunhos, a tradição oral assume um caráter fundamental na transmissão do 

conhecimento. Ou seja, em muitas situações não se trata de apenas uma forma de acessar 

os vestígios do passado através de entrevistas, mas sim da forma como a história é 

elaborada e perpetuada por um grupo. De acordo com o historiador belga Jan Vansina “a 

tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma 

geração para outra. Quase em toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras 

criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das civilizações africanas”.230 

Além do fator geracional, existe uma indissociabilidade entre o valor da pessoa e o valor 

da palavra, algo que as sociedades pautadas na escrita, como a nossa, podem julgar como 

ingenuidade, sociedades ágrafas e baseadas na oralidade levam como fundamental e 

basilar em suas tradições e culturas. Quanto a isso, podemos citar o historiador malinês 

Amadou Hampaté Bâ, ele próprio um tradicionalista:  

 

A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os 

aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e 

desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias 

bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material 

não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral 

consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o 

entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões humanas.231 

 

Podemos considerar que a oralidade nas sociedades africanas, não pode ser 

interpretada como outras fontes orais, brasileiras ou de outros lugares. Cada cultura 

atribui à palavra falada uma carga de valor e dessa forma produz suas tradições orais. Ao 

longo das pesquisas historiográficas, metodologias foram sendo desenvolvidas e 

aprimoradas, de modo a superar o descrédito relegado a fontes não escritas como um todo 

e conseguir analisar de forma cada vez mais completa as tradições orais africanas. 

 

                                                 
230 VANSINA, Jan. “A tradição oral e sua metodologia”. In: KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da 

África, volume I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. p. 140. 
231 HAMPATÉ BÂ, Amadou. “A tradição viva”. In. KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da África, 

volume I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. p. 169. 
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3.3.1 Metodologia 

 

Parece-nos inevitável que este trecho inicie com o trabalho de Jan Vansina, tendo 

em vista o número de vezes que ele foi mencionado até agora. Utilizaremos o capítulo 

escrito pelo historiador belga para o primeiro volume da coleção História geral da África: 

Metodologia e pré-história da África. Além de Vansina, utilizaremos o capítulo escrito 

por Hampaté Bâ para o mesmo volume acerca do espaço das tradições orais nas 

sociedades africanas. 

Vansina, do ponto de vista da crítica literária, propõe para as tradições orais uma 

categorização em quatro “formas fundamentais”, baseadas em critérios sobre a forma e o 

conteúdo: 

 

Tabela 2: Formas fundamentais das tradições orais. (J. Vansina) 

 

Fonte: VANSINA. Op. cit. p. 142. 

 

Além da tradição em si, seja em sua forma ou conteúdo, o historiador belga 

ressalta a importância de considerar a função social da tradição oral. Podemos retomar a 

explicação exposta na introdução deste trecho para demonstrar a importância que ela 

possui dentro da própria sociedade, antes de se tornar uma fonte histórica. De acordo com 

Hampaté Bâ: 

 

Por essa razão a tradição oral, tomada no seu todo, não se resume à transmissão 

de narrativas ou de determinados conhecimentos. Ela é geradora e formadora 

de um tipo particular de homem. Pode-se afirmar que existe a civilização dos 

ferreiros, a civilização dos tecelões, a civilização dos pastores, etc.232 

 

Ou seja, além das tradições históricas de um grupo, a oralidade era responsável 

por ser o meio de transmissão de conhecimentos técnicos que adquiriam um caráter 

econômico e cultural ao mesmo tempo. Isso nos leva à necessidade de uma crítica 

                                                 
232 Ibidem. 189. 
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sociológica, descrita por Vansina como a busca por compreender a sociedade em relação 

não só a oralidade, mas também a quem a mantinha, em relação aos tradicionalistas. Sobre 

isso, é interessante considerar o impacto do colonialismo, do imperialismo europeu sobre 

as sociedades africanas, tendo em vista que “de maneira geral, os tradicionalistas foram 

postos de parte, senão perseguidos, pelo poder colonial que [...] procurava extirpar as 

tradições locais a fim de implantar suas próprias ideias”.233 

A partir dessa crítica social que deve ser feita às tradições orais enquanto fontes 

históricas, Vansina retorna a aspectos vinculados a forma e conteúdo. São, dentre outras, 

as categorias de tempo, espaço, da verdade histórica e da causalidade.234 Estas não podem 

ser analisadas de formas apartada da contextualização social muito próxima da 

interpretação da mentalidade da população pesquisada. 

Tomando como exemplo a história de Sundiata, é importante retomar a ressalva 

feita por Vansina acerca das tradições de origens, visto que estas tendem a ser contadas 

com aspectos interpretados como mitológicos235 - algo que, do ponto de vista de uma 

historiografia conservadora, poderia resultar no simples descarte desse tipo de tradições 

orais enquanto fontes históricas. É frente à essa historiografia que o historiador belga 

parece fazer certas ressalvas quanto às tradições sorais. Ele destaca a necessidade de 

serem estabelecidas relações com outras fontes, sejam elas orais, materiais ou escritas. 

Elas devem ser independentes entre si, ou seja, possuírem origens diferentes, de 

preferência do ponto de vista geográfico. Isso de modo a confirmarem ou configurarem 

um aumento diversificado do escopo documental em relação às tradições analisadas. 

A conclusão de Vansina demonstra o caráter transformador que a historiografia 

sobre África assumiu em meados do século XX, visto que para ele, e aqui concordamos 

com Vansina, ao estudar civilizações africanas, pautadas nas tradições orais, “O 

historiador deve redescobrir sua própria cultura”.236 

 

3.3.2 Djibril Tamsir Niane – Sundiata, a epopeia mandinga 

 

“Eu ensino aos reis a história de seus ancestrais para que as vidas dos antigos 

possam servir a eles como exemplos, pois o mundo é velho, mas o futuro nasce do 

                                                 
233 Ibidem. p. 176. 
234 VANSINA. Op. cit. p. 153. 
235 Ibidem. p. 156. 
236 Ibidem. p. 162. 
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passado”.237 É com essa citação do relato fornecido pelo griot Mamadou Kouyate, que 

Djibril Tamsir Niane começa sua obra. “Ouçam, então, filhos de Mali, filhos do povo 

negro, ouçam minha palavra”, prossegue o relato, “pois vou contar a você sobre Sundiata, 

o pai do país iluminado, da terra das savanas, o ancestral daqueles que desenham o arco, 

o mestre de cem reis vencidos”.238 Já de início a reverência aos griots é exposta, visto que 

Niane utiliza o recurso narrativo de transcrever a fala do griot de forma tão literal quanto 

ele julga possível. 

Segundo Amadou Hampaté Bâ, existem três tipos de griots: os músicos; os 

embaixadores, vinculados à “nobreza”; os genealogistas ou historiadores.239 Podemos 

compreender Mamadou Kouyate como pertencente à última categoria. Sobre estes, 

Hampaté Bâ afirma: 

 

É fácil ver como os griots genealogistas, especializados em histórias de 

famílias e geralmente dotados de memória prodigiosa, tornaram-se [...] os 

arquivistas da sociedade africana e, ocasionalmente, grandes historiadores. 

Mas é importante lembrarmos que eles não são os únicos a possuir tal 

conhecimento. Os griots historiadores, a rigor, podem ser chamados de 

‘tradicionalistas’, mas com a ressalva de que se trata de um ramo puramente 

histórico da tradição, a qual possui muitos outros ramos.240 

 

Ao tratarmos da história de Sundiata em si, quando posta dessa forma ela é 

entendida por Vansina, em sua categorização, não como uma epopeia, mas sim como uma 

narrativa. Sobre essa diferenciação, o historiador belga é específico:  

 

A denominação ‘epopeia’ significa que o artista pode escolher suas próprias 

palavras dentro de um conjunto estabelecido de regras formais, como as rimas, 

os padrões tonais, o número de sílabas, etc. Esse caso específico não deve ser 

confundido com as peças literárias longas, de estilo heroico, como as narrativas 

de Sundiata, Mwindo (Zaire) e muitas outras.241 

 

Dessa forma, tomando a categorização de Vansina, compreendemos que, por ser 

uma narrativa, a história de Sundiata é formada por uma livre escolha de palavras em seu 

conteúdo, além de uma forma também livre, ou seja, sem a necessidade de rimas e 

métricas fixas, por exemplo. Essa liberdade literária, no entanto, é condicionada, segundo 

                                                 
237 Tradução livre. No original: I teach kings the history of their ancestors so that the lives of the ancients 

might serve them as an example, for the world is old, but the future springs from the past. In: NIANE, 

Djibril Tamsir. Sundiata, an epic of old Mali. Tradução de G. D. Pickett. Londres: Longman Group, 1965. 

p. 1. 
238 Ibidem. p. 2. 
239 HAMPATÉ BÂ. Op. cit. p. 193. 
240 Ibidem. p. 197. 
241 VANSINA. Op. cit. p. 143. 
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Vansina chama a atenção, por aspectos como os sociais,242 isso quer dizer que a narrativa 

não é necessariamente uma “mentira”, muito menos uma fonte inválida. 

Além dessas questões metodológicas, podemos destacar alguns pontos de modo 

a formar um breve resumo da obra. O início destaca a profecia feita ao mansa Nare 

Maghan, futuro pai de Sundiata, sobre uma mulher feia que daria lhe um descendente 

poderoso: 

 

Oh, essa mulher! Ela é feia, vergonhosa, ela carrega sobre as costas uma 

corcunda desfigurada. Seus olhos monstruosos parecem ter sido jogados no seu 

rosto, mas, mistério dos mistérios, é ela a mulher com quem você deve se casar, 

pai, pois ela será a mãe dele que fará o nome do Mali eterno. A criança será a 

sétima estrela, o sétimo conquistador da terra.243 

 

E assim transcorreu. Passado algum tempo, dois caçadores trazem ao mansa uma 

mulher como descrita na profecia, Sogolon Kolonkan, com quem o mansa se casa. No 

entanto, ele não consegue desposar sua nova esposa. Quando finalmente consegue, nasce 

Sundiata, incialmente com o nome de Mari Djata. A criança nasce com as pernas fracas 

demais para andar, o que gera muita desconfiança sobre o cumprimento da profecia. 

Quando o mansa falece, o filho de sua primeira esposa, Sassouma, assume o trono. Ela 

marginaliza Sogolon e Mari Djata, temendo que a profecia possa se cumprir e a afastar 

do poder. 

Dessa forma a infância de Sundiata acontece nos fundos do palácio do Mali, 

sendo muito desprezado por Sassouma, até o dia em que ela humilha Sogolon de tal forma 

que o menino se vê obrigado a andar. Com o auxílio de uma pesada barra de ferro ele se 

põe de pé na frente de todo o povo.244 A partir desse momento sua imagem começa a 

ganhar prestígio frente ao povo e também à “nobreza”, visto que junto com a possiblidade 

de andar, ele consegue desempenhar as atividade de caça, de guerra, entre outras. Nesse 

momento seu nome passa a ser Sundiata.245 Desse modo, Sassouma começa a tentar 

contra a sua vida, obrigando o menino, sua mãe e sua irmã mais nova a partirem para o 

                                                 
242 Ibidem. p. 144. 
243 Tradução livre. No original: Oh, that woman! She is ugly, she is hideous, she bears on her back a 

disfiguring hump. Her monstrous eyes seem to have been merely laid on her face, but, mystery of mysteries, 

this is the woman you must marry, sire, for she will be the mother of him who will make the name of Mali 

immortal for ever. The child will be the seventh star, the seventh conqueror of the earth. NIANE, 1965. Op. 

cit. p. 6. 
244 Ibidem. p. 22. 
245 Ibidem. 24. 
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exílio. Durante esse período eles circulam por diversas “cortes” da região, buscando 

abrigo e auxílio junto a outros mansas.246 

É no período do exílio que Niane aborda o surgimento de Soumaoro Kante, o 

“déspota” sosso, a quem é atribuído o título de “rei-feiticeiro”.247 Ele subjuga a região 

através de seus poderes e seu poderoso exército. Quando parte para a conquista do Mali, 

ele depõe o fraco mansa Dankaran Touman, meio-irmão mais velho de Sundiata, e sua 

mãe Sassouma. É então que Sundiata assume o título de mansa e busca reunir sob sua 

liderança os povos malinkês da região, aproveitando o prestígio que conquistou mesmo 

quando estava no exílio.248 

O crescimento das forças de Sundiata chama a atenção de Soumaoro e os dois 

levam seus exércitos para o campo de batalha. Em Kirina, próximo a atual cidade de 

Bamako, acontece o embate, descrito em proporções épicas pelo griot. Durante a batalha, 

Sundiata enfim derrota Soumaoro, com a quebra de seus poderes de feitiçaria através da 

descoberta de seu ponto fraco: uma flecha de esporão de galo.249 Após a vitória das forças 

do Mali, os chefes se reúnem em assembleia para definir os rumos da região.250 Nesse 

momento que a formulação do “império” acontece, como descrito por Djibril Niane em 

seu capítulo sobre o Mali na coleção História geral da África, como visto acima. 

Destacaremos agora as questões contidas em Sundiata que estão ligadas direta 

ou indiretamente à figura da qasa e que podem contribuir para esse trabalho. Podemos 

adiantar que o termo não aparece no decorrer do texto, dessa forma analisaremos as 

figuras das esposas do mansa Nare Maghan. Como exposto acima, já no início Niane 

aborda a história do casamento dos pais de Sundiata. A relação entre as duas primeiras 

esposas se mostrou conflituosa, visto que o mansa possuía uma predileção por Sogolon, 

devido à profecia sobre a grandeza que seus descendentes trariam ao Mali. 

Após a morte de Maghan, o filho da primeira esposa foi declarado rei, em 

detrimento de Sundiata, devido às intrigas de “corte” realizadas por Sassouma. Um 

conselho de regentes foi formado e ela foi declarada rainha-mãe.251 O restante do relato 

do griot e, por consequência, do texto de Niane ao abordar o exercício do poder por 

                                                 
246 Ibidem. p. 31. 
247 Ibidem. pp. 38-40. 
248 Ibidem. pp. 47-56. 
249 Ibidem. pp. 59-70. 
250 Ibidem. pp. 70-85. 
251 Ibidem. p. 18. 
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Sassouma, o faz apenas através das “intrigas” causadas por ela, sempre em relação a 

Sogolon e a Sundiata. 

Podemos perceber que a partir do relato oral do griot Mamadou Kouyate, o poder 

político da qasa estaria muito ligado ao mansa, seja ele seu marido ou filho. O relato 

expõe esse exercício de poder, não através de questões administrativas, religiosas ou 

econômicas, mas sim apenas através de “intrigas de corte”, da manipulação política. Essas 

intrigas teriam sido, posteriormente, uma das causas elencadas por Niane para a 

decadência do “império”, como visto em seu capítulo da História geral da África na 

discussão bibliográfica realizada acima. 

 

3.3.3 A mulher africana na sociedade pré-colonial 

 

A segunda fonte oral utilizada neste trabalho é o já mencionado capítulo “La 

mujer en la sociedade manding precolonial”, escrito por Madina Ly, no livro La mujer 

africana em la sociedad precolonial. Suas fontes são os relatos coletados dos anciãos e 

das anciãs do Mali que conheceram o período “pré-colonial”, dentre os quais alguns eram 

griots. 

Após uma breve contextualização geográfica e social do Mali, a autora divide o 

tema da mulher mandinga em quatro aspectos principais: o papel na economia, o papel 

na família, o papel na sociedade e o papel político. A explicação elaborada pela 

historiadora acaba interligando todos eles, sem perder de vista as suas especificidades. 

Do ponto de vista econômico, Madina Ly afirma que o dia da mulher comum no 

Mali era absurdamente atarefado em diversas esferas.252 Dentro das atividades 

econômicas desempenhadas pelas mulheres, Ly destaca: a pesca, a escavação dos poços 

de ouro, a confecção de roupas e o trato do algodão.253 Além disso, as mulheres não 

atuavam no comércio como o compreendemos, apenas em trocas simples.254 

Na família, as mulheres possuíam uma participação ativa nas tarefas produtivas, 

especialmente a agricultura.255 Ly afirma que a primeira esposa do chefe de família dirigia 

a casa, praticamente igual ao marido em importância.256 Havia também a chamada mulher 

                                                 
252 LY, Madina. “La mujer en la sociedad mandinga precolonial”. In: PALA, Achola O.; LY, Madina. La 

mujer africana en la sociedad precolonial. Barcelona: Serbal/Unesco. 1979. p. 148. 
253 Ibidem. pp. 157-159. 
254 Ibidem. p. 164. 
255 Ibidem. pp. 165-166. 
256 Ibidem. pp. 166-167. 
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preferida, em um termo mandê, baramuso. A historiadora menciona a própria mãe de 

Sundiata para exemplificar a situação, visto que Sogolon era a segunda esposa do mansa 

Nare Maghan. Por fim, ela afirma que o consenso entre os anciãos e anciãs entrevistados 

era de que não deveriam a ver rivalidades entre as esposas, visto que a mulher ocupava 

um papel importante quanto à unidade da família.257 

Quanto à mulher na sociedade, Ly afirma já de início que não havia igualdade 

entre as mulheres e os homens no Mandé, mesmo que elas fossem respeitadas ou 

ocupassem certos locais de privilégio e destaque, normalmente isso se dava em relação a 

um homem. A mãe era tida como um símbolo de honra e respeito para o filho, sempre 

lembrada quando este praticava boas obras.258 Quanto aos casamentos, eles eram 

encarados como uma união entre famílias, não puramente entre duas pessoas.259 Sobre a 

prática da poligamia, Ly afirma que “se pode dizer que a grande poligamia, fora as 

famílias dos chefes, é um fenômeno urbano e recente”.260 É interessante notar que apesar 

de o divórcio ser visto como uma exceção enorme, ele era uma possibilidade, ainda que 

as mulheres divorciadas fossem extremamente mal vistas, da mesma forma que a mulher 

solteira não era.  

Por fim, adentrando o tema que nos interessa para este trabalho, as atribuições 

políticas da mulher no Mali estão muito relacionadas às relações familiares. Madina Ly 

inicia esse trecho com a menção da rihla de Ibn Battuta, especialmente a tentativa de 

“golpe” orquestrada pela qasa. Ela afirma que dentre as atribuições da primeira mulher 

do mansa estava a administração da “província” de Djenné, no entanto ela não discorre 

muito sobre isso.261 Podemos retomar o texto de Nawal Morcos Bell, quando a 

historiadora egípcia se baseia em al-Omari para mencionar essa relação da esposa do 

mansa Musa com a província. 

Do ponto de vista simbólico, Ly retoma a epopeia de Sundiata, para mencionar 

que “as três mulheres de Nare Maghan, pai de Sundiata, eram originárias dos três 

principais clãs do Mandé”.262 Se relacionarmos isso com os aspectos do casamento, que 

não era puramente a união entre dois indivíduos, mas sim entre dois grupos, e do papel 

                                                 
257 Ibidem. p. 182. 
258 Ibidem. p. 184. 
259 Ibidem. p. 188. 
260 Tradução livre. No original: Se puede decir que la gran poligamia, aparte de las familias de los jefes, es 

un fenómeno urbano y reciente. In: Ibidem. p. 195. 
261 Ibidem. p. 208. 
262 Tradução livre. No original: las tres mujeres de Nare Famaghan, padre de Maghan Sundjata, eran 

originarias de los tres principales clanes del Mandé. In: Ibidem. p. 209. 
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da mulher na família, cujo foco seria a manutenção da sua unidade, podemos supor que 

as esposas do mansa desempenhavam também um papel de aliança entre diferentes 

populações. No entanto, apesar desse simbolismo e da formação de alianças através do 

casamento, é possível que houvesse alguma restrição quanto à origem da primeira esposa, 

a qasa, tendo em vista a necessidade de esta ser uma prima paterna do mansa.263 

Além da primeira esposa, que aqui interpretamos como a qasa, da mesma forma 

que na família, na política também existia a “favorita” do mansa, a qual não possuía 

grande reputação popular.264 Outra figura feminina vinculada ao poder eram as “rainhas-

mães”, segundo Ly, “sua importância reside na capacidade que tiveram para criar moral 

e espiritualmente a estes personagens [seus filhos]”.265 Novamente é destacado um 

aspecto da epopeia de Sundiata, dessa vez, a história de sua mãe, Sogolon. 

De modo geral, Madina Ly conclui que apesar de não se poder falar em igualdade 

entre homens e mulheres, no Mali, o termo correto pode ser “complementariedade”, tendo 

em vista que a mulher era a “pedra fundamental” da economia e possuía uma atividade 

política e familiar de suma importância para a sociedade.266 

 

3.4 SILENCIAMENTOS E TRADUÇÕES 

 

Como já exposto anteriormente e também conforme buscamos demonstrar, a 

qasa não é o foco das fontes que tivemos acesso, nem da historiografia elencada aqui 

sobre o “império” de Mali. Dessa forma, além de tentar encontra-la nos textos utilizados, 

trabalhamos com a noção de silenciamento, de modo a transformar a própria dificuldade 

em uma questão a ser analisada. Assim, utilizaremos os apontamentos e reflexões feitas 

pelo historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot, a partir de seu livro Silenciando el 

passado, no qual ele discorre sobre a Revolução Haitiana frente à historiografia. 

Partiremos da seguinte citação: 

 

Rastrear o poder mediante ‘momentos’ simplesmente ajuda a enfatizar o 

caráter fundamentalmente processual da produção histórica, ao insistir que o 

que é a História importa menos do que como a História funciona; que o próprio 

poder funciona junto à História; e que as declaradas preferências políticas dos 

historiadores têm pouca influência na maioria das próprias práticas de poder. 

É útil a advertência de Foucault: “Não creio que a pergunta de ‘quem exerce o 

                                                 
263 Ibidem. p. 208. 
264 Ibidem. p. 215. 
265 Tradução livre. No original: Su importancia reside em la capacidad que han tenido para crear moral y 

espiritualmente a estos personajes. In: Ibidem. p. 216. 
266 Ibidem. pp. 228-229. 
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poder?’ possa ser resolvida sem que a pergunta ‘como ele acontece?’ seja feita 

ao mesmo tempo”.267 

 

Com isso, podemos compreender o processo de escrita da história e os 

silenciamentos como ações, deliberadas ou não, realizadas por agentes, também 

históricos, inseridos em contextos específicos. Dessa forma, a problemática que guia a 

confecção deste trabalho não é “porque a história silenciou os registros sobre a qasa?”, 

mas sim “como a história produziu esta ausência?”. Sendo assim, é possível traçarmos 

um cenário bastante produtivo para análise epistemológica sobre os silenciamentos 

históricos que envolvem o “império” de Mali e, de forma mais específica, a qasa. 

Retornamos a Trouillot: 

 

Os silêncios entram no processo de produção histórica em quatro momentos 

cruciais: o momento da criação do evento (a elaboração das fontes); o 

momento da montagem dos fatos (a construção dos arquivos); o momento da 

recuperação do fato (a construção de narrações); e o momento de importância 

retrospectiva (a composição da História como último recurso).268 

 

A partir desses quatro momentos, podemos interpretar as fontes escritas e a 

bibliografia trabalhadas até aqui. Correndo o risco de cairmos em um pensamento 

metafísico que puramente encaixe um cenário em uma proposta de metodologia, podemos 

encarar a questão da seguinte forma, tratando-se da historiografia ocidental: o primeiro 

momento seria relativo à confecção das fontes: a rihla, a História dos Berberes; o segundo 

seria o da tradução dessas fontes do árabe para os idiomas ocidentais; o terceiro pode ser 

visto como o primeiro contato com estas fontes sob um ponto de vista historiográfico, 

como as obras de Delafosse e Monteil; por fim, o último momento seria a confecção da 

historiografia. Quanto às fontes orais, visto que elas passaram por processos diferentes, 

retornaremos a elas mais a diante. Nesse trecho nos deteremos no segundo momento, as 

                                                 
267 Tradução livre. No original: Rastrear el poder mediante diversos «momentos» simplemente ayuda a 

enfatizar el carácter fundamentalmente procesal de la producción histórica, a insistir en que lo que es la 

Historia importa menos que cómo la Historia funciona; que el poder mismo funciona junto a la Historia; y 

que las declaradas preferencias políticas de los historiadores tienen poca influencia en la mayoría de las 

propias prácticas de poder. Es útil la advertencia de Foucault: «No creo que la pregunta de '¿quién ejerce 

el poder?' pueda ser resuelta salvo si la pregunta '¿cómo sucede?' es resuelta al mismo tiempo». 

TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciando el Pasado: el poder y la producción de la Historia. Granada: 

Comares, 2017. p. 24. 
268 Tradução livre. No original: Los silencios entran en el proceso de producción histórica en cuatro 

momentos cruciales el momento de la creación del hecho (la elaboración de las fuentes); el momento del 

ensamblaje de los hechos (la construcción de los archivos); el momento de la recuperación del hecho (la 

construcción de narraciones); y el momento de la importancia retrospectiva (la composición de la Historia 

en última instancia). TROUILLOT. Op. cit. p. 23. 
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traduções das fontes, visando problematiza-lo enquanto uma forma de relação de poder, 

e não mera transcrição do mesmo texto em idiomas diferentes. 

Inicialmente podemos destacar o fato, o “pecado original” assim chamado por 

Paulin Houtondji, de que as traduções das fontes árabes para as línguas ocidentais são 

parte do esforço do colonialismo intelectual francês. Essa relação fica ainda mais evidente 

quando consideramos que muitos dos tradutores e intelectuais eram funcionários da 

administração colonial, ou até mesmo os próprios administradores, como foi o caso de 

Maurice Delafosse e Charles Monteil.269 

A versão da rihla de Ibn Battuta que utilizamos neste trabalho é a sua tradução 

para o espanhol, feita nos anos 1980. Os tradutores, Serafín Fanjul e Federico Arbós, 

justificaram sua obra da seguinte forma: “Pensamos que a missão de um arabista 

espanhol, localizado entre as culturas árabe e espanhola, é difundir a primeira se valendo 

de seus conhecimentos técnicos e enriquecer a outra, a qual se deve, pois é 

definitivamente nesta sociedade que vive”.270 Ou seja, para além de aumentar o número 

de possibilidades para os estudos históricos em língua espanhola que uma tradução da 

rihla teria, Arbós e Fanjul compreendem o espaço ibérico enquanto dotado de uma carga 

histórica e cultural devido ao local que ocupa nas relações entre a Europa e o mundo 

árabe. É a essa relação que buscam atingir com a tradução. 

Quanto às fontes utilizadas para redigir o texto, os autores se basearam na versão 

de 1969 do texto em árabe editado por Charles Defremery e Beniamino Raffaello 

Sanguinetti, originalmente de 1854. Realizaram consultas às traduções de Karam al-

Bustáni (1964) a qual julgaram “muito deficiente” e a já mencionada tradução inglesa de 

Gibb, bem como aos apontamentos realizados por Vincent Monteil, arabista e filho de 

Charles Monteil. 271 

Dessa forma, pode-se perceber como o texto foi modificado, ainda que com 

critérios estabelecidos e diversas consultas a materiais variados. A tradução, do árabe para 

o espanhol, é um processo que deve ser considerado na leitura da fonte, visto que, a partir 

de Trouillot, é parte constituinte da elaboração histórica. 

A fim de estabelecer uma metodologia, do ponto de vista comparativo, vamos 

utilizar o trabalho de Iracema Dulley, antropóloga brasileira, sobre a atividade 

                                                 
269 MACEDO, 2014. Op. cit. p. 147. 
270 Tradução livre. No original: Pensamos que la misión de un arabista español, a caballo entre las culturas 

árabe y española, es difundir la una valiéndose de sus conocimientos técnicos y enriquecer, la otra, a la que 

se debe, pues es en definitiva de esta sociedad de la que vive. In: ARBÓS; FANJUL. Op. cit. p. 12. 
271 Idem. 
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missionária portuguesa em Angola.272 Os missionários utilizaram largamente o processo 

de traduções de conceitos portugueses ou nativos com o objetivo de evangelizar a 

população bandu, principalmente na primeira metade do século XX. Apoiada na obra de 

Pierre Bourdieu, Dulley encara o processo de tradução enquanto uma tentativa de “fundir 

mentalidades”, devido ao seu objetivo evangelizador,273 mediada por escolhas 

contingenciais dentro de uma disputa simbólica.274 Seu foco incide no “contexto 

relacional” entre os idiomas, ou seja, não no “sucesso” evangelístico dos missionários 

sobre a cultura local, mas sim na forma como eles tentaram reelaborar os conceitos 

cristãos e africanos para atingir este fim, através de “deslizamentos de sentidos”, para 

utilizar um termo de Bourdieu.275 

Tendo isso em vista, podemos compreender essa relação de poder mediada das 

traduções, para além de transposição de significados entre dois idiomas, mas sim como a 

atribuição de sentidos, novos ou adaptados. Ou seja, a tradução é um tipo de ação, dotado 

de objetivos e condicionantes. O caso mais evidente talvez seja o da rihla, no entanto não 

podemos desconsiderar a mediação realizada no caso das fontes orais, especialmente o 

livro de Djibril Tamsir Niane. Apesar de seu esforço em relatar o mais fielmente possível 

as palavras do griot, também se trata de uma nova atribuição de sentido em francês - na 

versão utilizada aqui, em inglês - para uma narrativa originalmente em malinkê. A própria 

escrita de uma tradição oral também produz certas alterações de sentido, como aponta 

Dulley. 

É a partir dessa discussão que optamos por utilizar diversos termos entre aspas 

ao nos referirmos ao Mali: império, rei, rainha, corte, golpe... São termos que remetem a 

contextos ocidentais, principalmente medievais, trazem cargas históricas e culturais sobre 

cenários que não necessariamente condizem com o Mali. De acordo com as reflexões 

propostas pela filósofa argentina María Lugones, em texto sobre feminismo e 

decolonialidade: 

 

É importante para mim não “traduzir” aqui. Fazer isso permitiria que você 

entendesse o que eu digo, mas não entender realmente, já que não posso dizer 

o que quero tendo traduzido os termos. Por isso, se não traduzo e você pensa 

que entende menos, ou que nada entende, acho que você pode entender melhor, 

                                                 
272 DULLEY, Iracema. “Traduções: a significação em disputa”. In: Deus é feiticeiro: prática e disputa nas 

missões católicas em Angola colonial. São Paulo: Anablume, 2010. pp. 111-143. 
273 Ibidem. p. 112. 
274 Ibidem. p. 116. 
275 Ibidem. p. 128. 
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porque isto funciona como um exemplo de pensamento na diferença 

colonial.276 

 

Foi esse estranhamento que buscamos demonstrar com o uso de aspas ou o uso 

dos termos originais (mansa e qasa), a demarcação da diferença que, apesar de ainda não 

poder ser traduzida, elucida o desconhecimento que envolve a história da África no Brasil, 

mais especificamente sobre a “império” de Mali e sobre esse período da história africana. 

De modo a encaminhar uma conclusão para este capítulo, retomaremos as propostas 

de Trouillot acerca dos silenciamentos historiográficos: 

 

Desenterrar silêncios e o consequente interesse dos historiadores no 

significado retrospectivo de eventos até então ignorados requer não apenas um 

trabalho adicional nos arquivos - sejam ou não usadas fontes primárias - mas 

também um projeto vinculado a uma interpretação. Isso porque as séries de 

silêncios acumuladas nas três primeiras fases do processo histórico de 

produção são integradas e consolidadas no quarto e último momento, quando 

ocorre o significado retrospectivo. Chamar esse momento ‘final’ não sugere 

que ele persiga o desaparecimento cronológico dos atores. O significado 

retrospectivo pode ser criado pelos mesmos atores, como um passado dentro 

de seu passado ou como um futuro dentro de seu presente.277 

 

Ou seja, não pretendemos que este trabalho atinja um ponto zero epistêmico, 

tendo em vista que compreendemos a inexistência de algo como isso. Este trabalho está 

envolto em hierarquias e condições da mesma forma que os trabalhos anteriores estavam 

em seus contextos, possuindo finalidades próprias. A diferença que procuramos, como 

colocado por Trouillot, está na interpretação, na exposição de distâncias geradas por 

condições históricas que ainda permeiam a historiografia de um modo geral. 

Ao compreendermos como a escrita sobre a história da África, mais 

especificamente sobre o “império” de Mali, se deu, podemos chegar em algumas 

possibilidades de respostas para compreendermos como a história produziu esse 

silenciamento. No entanto, ainda cabem alguns aspectos que se fazem fundamentais para 

a reflexão proposta sobre o silenciamento: a colonialidade e as questões de gênero.  

                                                 
276 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas. Florianópolis. v. 

22 n. 3. setembro-dezembro, 2014. p. 944. nota de rodapé 19. 
277 Tradução livre. No original: Desenterrar silencios, y el consiguiente interés de los historiadores en el 

significado retrospectivo de los acontecimientos hasta ahora ignorados, requiere no sólo de un trabajo 

adicional en los archivos - se empleen o no fuentes primarias - sino también de un proyecto vinculado a 

una interpretación. Esto es así porque la serie de silencios acumulados en las tres primeras fases del proceso 

de producción histórica se integran y se consolidan en el cuarto y momento final, cuando se produce el 

significado retrospectivo. Llamar a este momento «final» no sugiere que persiga la desaparición 

cronológica de los actores. El significado retrospectivo puede ser creado por los mismos actores, como un 

pasado dentro de su pasado, o como un futuro dentro de su presente. In: TROUILLOT. Op. cit. 48. 
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4 COLONIALIDADE E GÊNERO 

 

A partir do exposto e debatido até o momento, podemos aglutinar algumas 

características da qasa entre poderes e atribuições decorrentes desse título: a qasa 

desempenhava um papel político e econômico, algo parecido com o do próprio mansa - 

não apenas do ponto de vista simbólico, mas também por meio da administração da 

província de Djenné e da concessão de audiências, atuando também como uma 

dispensadora de justiça. Além disso, por ser parte da dinastia governante, podemos 

afirmar que detinha certa legitimidade por si, para além daquela proveniente da relação 

com o mansa.  

Tendo isso definido, se retomarmos o debate realizado no primeiro capítulo 

acerca da historiografia de África e todo o processo de marginalização, silenciamento, 

racismo e preconceito pelo qual passou, e em certa medida ainda passa, não podemos 

ignorar também que qasa foi lida por essa historiografia como uma personagem feminina, 

como uma mulher africana. Fazemos essa ressalva condicional, para iniciarmos o debate 

de gênero proposto aqui, de modo a não reproduzirmos de forma indireta as categoriais e 

hierarquias que envolvem o termo “mulher africana”. 

Assim, neste capítulo realizaremos uma discussão sobre as questões de gênero 

vinculadas à historiografia africana, de modo a refletir sobre seus impactos 

epistemológicos de modo geral e sobre os silenciamentos sofridos pela qasa de modo 

específico. Em conclusão, retomaremos a questão da colonialidade do saber, de modo a 

vincular todo o debate realizado. 

 

4.1 GÊNERO E ÁFRICA 

 

Como expomos anteriormente, não podemos compreender a qasa como uma 

mulher africana sem considerarmos as elaborações e processos que levaram à formulação 

dessa categoria. Nos capítulos anteriores, abordamos de modo geral como se deu a 

construção da “ideia de África”, para citar Mudimbe novamente; da historiografia sobre 

o Mali; dos processos que formularam as fontes, em sua confecção e suas traduções. 

Agora, iremos confrontar os processos do imperialismo, racismo e colonialidade com a 

formulação da ideia de “mulher africana”, ou seja, com a generificação das populações 

do continente. 
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Partiremos das considerações de Oyèrónké Oyěwùmí, socióloga nigeriana, 

segundo as quais “as opressões racial e de gênero experimentadas pelas fêmeas africanas 

não devem ser vistas em termos de adição, como se amontoando uma por cima da 

outra”.278 Ou seja, não se tratam de hierarquias que, nos casos africanos, podem ser 

analisadas separadamente, sendo uma constitutiva da outra. 

Quanto aos impactos do imperialismo, podemos tomar como ponto de partida as 

considerações da historiadora sul-africana Anne McClintok, em seus estudos que 

conjugaram o feminismo, o pensamento pós-colonial, a psicanálise e alguns conceitos do 

marxismo. A simbiose entre gênero, raça e dominação colonial pode ficar mais evidente 

a partir de suas considerações sobre o movimento de conquista e domínio europeu sobre 

o continente africano: 

 

As mulheres são a terra que está para ser descoberta, penetrada, nomeada, in-

seminada e, acima de tudo, possuída. Simbolicamente reduzidas, aos olhos dos 

homens, ao espaço em que se tratavam as disputas masculinas, as mulheres 

experimentam dificuldades particulares ao reivindicar genealogias alternativas 

e narrativas de origem e nomeação.279 

 

As consequências epistêmicas brevemente mencionadas por McClintock são o 

foco deste trecho, uma vez que os impactos atingiram tanto as formas de organização 

social africanas como as maneiras pelas quais as ciências humanas realizavam as análises 

sobre elas, normalmente buscando encontrar os padrões ocidentais nas sociedades 

africanas. A reivindicação de “genealogias alternativas” é uma busca dificultada pela 

imposição de sistemas e modelos sociais ocidentais nas populações africanas, e pode ser 

entendida como parte do movimento afrocêntrico, ainda que este, em suas fases iniciais, 

não tenha avançado nas questões de gênero.280 

De modo semelhante a McClintock, mas com seu foco especificamente nas 

questões que relacionam a dominação epistêmica com as questões de gênero, María 

Lugones, filósofa argentina faz uma espécie de denúncia da forma como as ciências 

humanas analisam as sociedades, não apenas as africanas: “É importante observar que, 

                                                 
278 Tradução livre. No original: Las opresiones racial y de género experimentadas por las hembras africanas 

no debieran visualizarse en términos de adición, como si se amontonaran una por encima de la otra. In: 

OYĚWÙMÍ, Oyèronké. “La colonización de las mentes y los cuerpos: Género y colonialismo”. In: La 

invención de las mujeres: Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Bogotá: En 

la frontera, 2017. p. 210. 
279 MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial – raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas: 

Editora Unicamp, 2010. p. 58. 
280 O livro de Cheikh Anta Diop, já mencionado anteriormente, Unidade Cultural da África Negra será 

retomado mais à frente para desenvolver essa questão. 
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frequentemente, quando cientistas sociais pesquisam sociedades colonizadas, a busca 

pela distinção sexual e logo a construção da distinção de gênero resultam de observações 

das tarefas realizadas por cada sexo.”281 Lugones qualifica a forma como essa distinção 

se formula, baseada em aspectos provenientes dos processos de imperialismo, racismo e 

generificação, principalmente aqueles descritos no primeiro capítulo deste trabalho. A 

filósofa afirma: 

 

Desse ponto de vista, pessoas colonizadas tornaram-se machos e fêmeas. 

Machos tornaram-se não-humanos-por-não-homens, e fêmeas colonizadas 

tornaram-se não-humanas-por-não-mulheres. Consequentemente, fêmeas 

colonizadas nunca foram compreendidas como em falta por não serem como-

homens, tendo sido convertidas em viragos.282 

 

Ou seja, as pessoas colonizadas foram definidas pelas colonizadoras como 

“macho” ou “fêmea”, pautando-se em categorias europeias de papéis de gênero que foram 

construídas de modo não desvinculado do sexo biológico.283 Podemos relacionar essas 

categorizações ocidentais sobre África diretamente com os binarismo descritos por 

Valentin Yves Mudimbe, que analisamos no primeiro capítulo. Binarismos que 

essencializam também as particularidades relacionadas aos gêneros das populações 

africanas, a partir de hierarquias ocidentais, muitas vezes introduzindo essa noção que era 

inexistente em certas populações, ou baseada em aspectos completamente diversos do 

sexo biológico. Em outro texto, Lugones discorre brevemente sobre a elaboração dessas 

hierarquias de gênero, tendo em vista que elas também passaram por processos de 

elaboração e construção próprias: “As atribuições revelam que o que se entende por sexo 

biológico é socialmente construído. Durante a última parte do século XIX e até a Primeira 

Guerra Mundial, a função reprodutiva foi considerada a característica essencial de uma 

mulher”.284 

                                                 
281 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, vol. 

22, n. 3. setembro-dezembro/2014. p. 937. 
282 LUGONES, 2014. Op. cit. p. 937. 
283 É importante pontuar que tais categorias também são resultado de um longo processo de construção feito 

na Europa. Ou seja, não são naturais, mas naturalizadas também nas sociedades ocidentais. Podemos 

destacar o papel da Igreja e do cristianismo em tal processo. Para não perdemos o foco do trabalho, 

indicaremos algumas literaturas para aprofundamento. cf. FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 

I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1999. DUBY, George; PERROT, Michelle (org.). História das 

Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1995. 
284 Tradução livre. No original: Las asignaciones revelan que lo que se entiende por sexo biológico está 

socialmente construido. Durante la última parte del siglo XIX y hasta la primera Guerra Mundial, la función 

reproductiva fue considerada la característica esencial de una mujer. In: LUGONES, María. Colonialidad 

y Género. Tabula Rasa. Bogotá. n. 9. julho-dezembro, 2008. p. 84. 
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Como afirmado anteriormente, estas são continuamente sobrepostas às inúmeras 

outras noções de gênero, também de formas hierarquizadas, do continente africano, em 

um exercício de colonização epistêmica. São as “genealogias alternativas e narrativas de 

origem e nomeação” mencionadas por McClintock. Como afirmamos anteriormente, não 

devemos considerar que as sociedade africanas viviam livres de hierarquias, naquilo que 

poderíamos compreender como uma igualdade entre homens e mulheres, mas sim, que 

estabeleciam formas de organizações variadas. Mais uma vez nos remetemos a Lugones: 

 

Não é necessário que as relações sociais sejam organizadas em termos de 

gênero, nem mesmo aquelas relações que são consideradas sexuais. Mas a 

organização social em termos de gênero não precisa ser heterossexual ou 

patriarcal. O porquê de não precisar ser é uma questão histórica. Compreender 

as características historicamente específicas da organização de gênero no 

sistema de gênero moderno/colonial (dimorfismo biológico, organização 

patriarcal e heterossexual das relações sociais) é central para uma compreensão 

da organização diferencial de gênero em termos raciais.285 

 

Ou seja, do mesmo modo que defendemos o questionamento das epistemologias 

ocidentais no primeiro capítulo, também as questões de gênero, visto que são parte 

constituinte e fundamental delas, ao serem questionadas, abrem possibilidades de 

elaboração e análise muito pertinentes. Esse padrão epistemológico ocidental geral é 

nomeado de “sistema global capitalista colonial” por Lugones. 286 Também é fundamental 

trazer a ressalva da filósofa argentina quanto às resistências contínuas de “povos, 

relações, saberes e economias” frente a esse sistema impositivo, visto que apesar de ser 

um processo duro e persistente, grande parte das populações africanas resistiu e segue 

resistindo às tentativas de imposição do que Lugones categorizou como “sistema 

moderno-colonial de gênero”.287 

Sobre a África, retomamos Oyěwùmí em sua obra A invenção das mulheres, na 

qual analisa as relações de gênero nas comunidades iorubás da Nigéria, a partir do que a 

socióloga questiona toda a generificação pela qual passou o continente africano ao longo 

do processo de dominação e também após as independências e formulação dos novos 

                                                 
285 Tradução livre. No original: No es necesario que las relaciones sociales estén organizadas en términos 

de género, ni siquiera las relaciones que se consideren sexuales. Pero la organización social en términos de 

género no tiene por qué ser heterosexual o patriarcal. El que no tiene por qué serlo es una cuestión histórica. 

Entender los rasgos históricamente específicos de la organización del género en el sistema 

moderno/colonial de género (dimorfismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual de las 

relaciones sociales) es central a una comprensión de la organización diferencial del género en términos 

raciales. In: LUGONES, 2008. Op. cit. p. 78. 
286 LUGONES, 2014. Op. cit. p. 941. 
287 LUGONES, 2008. Op. cit. p. 77. 
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Estados. A pesquisadora, da mesma forma que Lugones e McClintock, relaciona 

diretamente a dominação política e institucional com as categorias de gênero impostas, 

visto que “a criação da categoria ‘mulheres’ foi um dos primeiros êxitos do Estado 

colonial”. 288 Em relação à participação na arena política das sociedades africanas, ela 

afirma “O mesmo processo que classificou e reduziu as ‘mulheres’ às não-mulheres 

africanas tornou-as inelegíveis para papéis de liderança”.289 

Aprofundando suas reflexões e questionamentos, Oyěwùmí tece críticas também 

às situações após as independências dos Estados coloniais africanos, questionando a 

forma como esse novo período afetou, ou não, a situação das mulheres das sociedades 

africanas: 

  

Os homens se tornaram os ‘herdeiros’ do estado colonial. As mulheres foram 

despojadas de muitas maneiras; a sua exclusão da educação e do emprego foi 

profunda e, ao longo do tempo, foi devastadora. Os homens tinham a 

vantagem, não apenas em números, mas porque a educação e os valores 

ocidentais se tornaram característicos de muitas sociedades africanas. A 

capacidade de navegar no mundo ‘moderno’, que levou à riqueza, status social 

e papéis de liderança, foi cada vez mais condicionada pelo acesso à educação 

ocidental que facilitou o avanço social.290 

 

Percebemos que as hierarquias, modelos e formas de funcionamento do “sistema 

global capitalista colonial”, mesmo após o rompimento político institucional, segue se 

retroalimentando, visto que os grupos sociais privilegiados, neste caso os homens, passam 

a reforçar as estruturas que geram suas posições de protagonismo. 

Frente a isso, tendo em vista o tema central deste trabalho, podemos supor alguns 

paralelos entre essa dominação e readequação da “vida prática” com a elaboração da 

historiografia, especialmente em relação à qasa. Como visto anteriormente, seu papel 

político nunca foi efetivamente negado pelos textos analisados, mas sim ignorado, 

silenciado ou considerado em função de outros aspectos, que não sua própria liderança 

política, atestada pela análise das fontes. 

                                                 
288 Tradução livre. No original: La creación de la categoría ‘mujeres’ fue uno de los primeros éxitos del 

Estado colonial. In: OYĚWÙMÍ. Op. cit. p. 212. 
289 tradução livre. No original: El mismo proceso que clasificó y redujo a ‘mujeres’ a las anahembras 

africanas, las volvió no elegibles para los papeles de liderazgo. In: OYĚWÙMÍ. Op. cit. p. 211. 
290 Tradução livre. No original: Los hombres se convirtieron en los ‘herederos’ del estado colonial. Las 

mujeres fueron despojadas de muchas maneras; su exclusión de la educación y el empleo fue profunda y 

con el tiempo demostró ser devastadora. Los hombres llevaban la ventaja, no únicamente en número sino 

porque la educación y los valores occidentales se volvieron característicos de muchas sociedades africanas. 

La capacidad para sortear el mundo ‘moderno’, que conducía a la riqueza, la posición social y los papeles 

de liderazgo, estuvo cada vez más condicionada por el acceso a la educación occidental que facilitaba el 

ascenso social. In: OYĚWÙMÍ. Op. cit. p. 228. 
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Como parte de proposições, vinculadas ao afrocentrismo e à busca de responder 

à essa situação que seguiu após as independências, algumas possibilidades podem ser 

elaboradas a partir do já mencionado livro La mujer africana en la sociedad precolonial 

escrito por Madina Ly e Achola Pala.291 Ly, no capítulo referente à sociedade malinkê, 

vai ao encontro das autoras mencionadas neste capítulo ao afirmar que “a situação atual 

das mulheres em África resulta [...] de uma evolução interna que foi perturbada por um 

acidente histórico, a colonização.”292 Dessa forma, dá-se uma dimensão política mais 

acentuada para a historiografia afrocêntrica, em especial sobre as mulheres africanas, 

visto que de modo a transcender esses projetos coloniais que ainda persistem, a 

recuperação das histórias das populações africanas é tida como necessária.  

É interessante notar que tanto Ly quanto Pala não propõem definições para o que 

significa ser “mulher” nas sociedades estudadas. Ao invés disso, elas fornecem amplas 

informações sobre os papéis assumidos pelas “mulheres” nos mais diversos âmbitos, 

como o político, o econômico e o social. Pala afirma que 

 

Nossa interpretação da situação das mulheres na sociedade africana, pré-

colonial e contemporânea, se funda sobre a premissa teórica sobre o lugar que 

os indivíduos ocupam na sociedade, as ideias e os princípios que regem sua 

interação e a percepção de suas relações com os outros indivíduos estão em 

grande medida em função do seu papel na produção.293 

 

As pesquisadoras fazem coro à busca por análises que não partem de premissas 

ocidentais que consideram, mesmo que não deliberadamente, um padrão patriarcal e 

heterossexual. No lugar disso, buscam formular o cenário social das comunidades 

analisadas, como exposto anteriormente. Dessa forma, vamos explorar alguns conceitos 

recorrentes nos estudos sobre África que consideram as questões de gênero, de modo a 

questioná-las ou reforçá-las. 

 

                                                 
291 PALA, Achola O.; LY, Madina. La mujer africana en la sociedad precolonial. Barcelona: 

Serbal/Unesco, 1979. 
292 Tradução livre. No original: “La situación actual de las mujeres en África resulta, en efecto, de una 

evolución interna que se ha visto trastocada por un accidente histórico, la colonización”. LY, Madina. “La 

mujer em la sociedad mandinga precolonial”. In: PALA, Achola O.; LY, Madina. La mujer africana en la 

sociedad precolonial. Barcelona: Serbal/Unesco, 1979. p. 130. 
293 Tradução livre. No original: “Nuestra interpretación de la situacion de las mujeres em la sociedade 

africana, precolonial y contemporánea, se funda sobre la premisa teórica siguiente el lugar que los 

individuos ocupan en la sociedad, las ideas y los principios que rigen su interaccion y la percepción de sus 

relaciones con los otros individuos están en gran medida en función de su papel en la producción.” PALA, 

Achola. “La mujer africana en la sociedad precolonial en Kenia”. In: PALA, Achola O.; LY, Madina. La 

mujer africana en la sociedad precolonial. Barcelona: Serbal/Unesco, 1979. p. 12. 
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4.2 MATRIARCADO, MATRILINEARIDADE, “RAINHAS-MÃE” 

  

Como exposto no primeiro capítulo, o historiador senegalês Cheikh Anta Diop, 

um dos grandes nomes da historiografia afrocêntrica, utilizou o matriarcado para defender 

a tese da Unidade Cultura da África Negra. Como exposto no primeiro capítulo, os 

conceitos utilizados por Diop para patriarcado e matriarcado são, respectivamente: 

 

[...] quando a estrutura social é de modo tal que, no casamento, a esposa 

abandona a sua família para construir uma nova em conjunto com o seu marido, 

encontramo-nos perante um regime patriarcal; como é evidente, 

originariamente a família confundia-se com o clã. Inversamente, quando a 

estrutura social é de tal forma que o homem que se casa abandona o seu clã 

para ir viver com o da mulher, estamos perante um regime matriarcal.294 
 

O uso do matriarcado como figura de unidade africana por Diop, pode ser 

entendido dentro da resposta ao africanismo ocidental eurocêntrico que marcou o 

afrocentrismo. Visto que, se a Europa reivindicava um sistema patriarcal, e o impunha 

nas sociedades dominadas por ela, a África, por sua vez, assumiria o matriarcado de uma 

forma positiva, afirmando-se enquanto original e superior em relação aos dominadores 

estrangeiros. 

É importante demonstrar que o questionamento desses binarismos acaba por 

reproduzi-los em grande medida, visto que para Diop a divisão do trabalho entre homens 

e mulheres segue os padrões sexuais, noção criticada por Lugones e Oyěwùmí. Afirma o 

intelectual senegalês: 

 

O matriarcado não representa o triunfo absoluto e cínico da mulher sobre o 

homem; consiste num dualismo harmonioso, uma associação aceite pelos dois 

sexos para melhor construir uma sociedade sentaria na qual cada um prospera 

plenamente entregando-se à atividade que está em maior conformidade com a 

sua natureza fisiológica.295 

 

Essa noção de que as sociedade africanas se baseavam em uma igualdade entre 

homens e mulheres passou a ser recorrente na historiografia. Curiosamente, ela não é o 

foco de Diop; apesar de reivindicar essa igualdade, seu interesse está muito mais em 

demonstrar a coesão africana do que em questionar os papéis de gênero atribuídos e 

impostos, ainda que o faça de modo paralelo a demais questões. Dessa forma, as críticas 

                                                 
294 DIOP, Cheikh Anta. A Unidade Cultural da África Negra: esferas do patriarcado e do matriarcado na 

antiguidade clássica. Luanda: Mulemba, 2014. pp. 32-33. 
295 Ibidem. p. 108. 
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de Oyěwùmí, Lugones e McClintock seguem pertinentes a trabalhos afrocêntricos como 

os dele. 

É importante considerar linhas historiográficas que apontam para a inexistência 

histórica do matriarcado em qualquer sociedade, como as apresentadas por Tarikhu 

Farrar, antropólogo da Universidade de São Francisco: 

 

O matriarcado é uma construção evolucionista cultural do século XIX, como, 

por exemplo, os estágios ‘consanguíneo’ e ‘punaluano’ na suposta evolução da 

família humana. Nenhuma dessas construções é baseada em qualquer 

evidência de natureza a-histórica. Em vez disso, derivam de interpretações 

errôneas de culturas supostamente não-ocidentais, combinadas com 

reconstruções inteligentes, mas puramente imaginárias, da organização social 

humana primordial.296 

 

Dessa forma, a noção de matriarcado também deve ser questionada, 

principalmente enquanto resposta epistêmica para as construções patriarcais ocidentais 

impostas sobre África, ou mesmo como parte dessa imposição. Ainda segundo Farrar, o 

questionamento da existência do matriarcado é feito tanto por historiadores africanistas 

quanto por historiadores afrocêntricos. 

De modo a introduzir os outros termos destacados neste trecho, é válido retomar 

menções ao “império” de Mali feitas por Diop. Ele as utiliza como forma de demonstrar 

que foi a penetração árabe-muçulmana - outro elemento estrangeiro à África - que 

introduziu aspectos patriarcais nas sociedades africanas da região ocidental, e não 

processos internos de sociedades consideradas matriarcais, dotadas de história e cultura 

próprias.297 Além da ideia do matriarcado, sistemas matrilineares também são 

recorrentemente atribuídos ao “império” de Mali e outas populações da região ocidental 

e do continente africano como um todo. 

O próprio Ibn Battuta realiza essa atribuição da matrilinearidade, oferecendo 

também uma explicação do conceito no Mali: 

 

Surpreende a condição deste grupo étnico por seus costumes raros. Os homens 

nunca ficam com ciúmes de suas mulheres, nem tomam o nome de seu pai, 

mas o de seu tio materno. A herança recai sobre os sobrinhos [filhos da irmã] 

                                                 
296 Tradução livre. No original: The matriarchate is a nineteenth-century cultural evolutionist construct, 

like, for example, the ‘consanguineous’ and ‘punaluan’ stages in the supposed evolution of the human 

family. None of these constructs is based on any evidence of ahistorical nature. Instead, they derive from 

misinterpretations of nonwestern, so-called primitive cultures, combined with clever, yet purely imaginary, 

reconstructions of primordial human social organization. In: FARRAR, Tarikhu. “The Queenmother, 

Matriarchy, and the Question of Female Political Authority in Precolonial West African Monarchy”. 

Journal of Black Studies, vol. 27, n°. 5 (May, 1997). p. 581. 
297 Ibidem. pp. 62-64. 
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e não sobre os próprios filhos, algo que eu nunca vi no mundo, exceto entre os 

pagãos hindus do país de Malabar. No entanto, [...] são muçulmanos e têm o 

cuidado de praticar as orações, aprender a lei religiosa e estudar o Alcorão, 

mas suas mulheres não têm modéstia diante dos homens, nem se vigiam apesar 

de cumprir fielmente as orações.298 

 

Dois apontamentos podem ser feitos a partir desses trechos. O primeiro é a 

definição da matrilinearidade, que apesar de se basear na linhagem feminina para a 

transmissão das heranças, ainda recai sobre os homens das famílias; ou seja, não aponta 

para a noção igualitária defendida por Diop sobre o matriarcado, a partir do que podemos 

estabelecer algumas diferenças entre a matrilinearidade e o matriarcado. Os dois, a 

princípio, não são excludentes e nem interdependentes. O segundo apontamento diz 

respeito ao papel desempenhado pelo islamismo, sobre o qual discorremos no segundo 

capítulo. O modelo almejado de religião por Ibn Battuta pressupunha a submissão da 

mulher ao homem; ou seja, pressupunha papéis de gênero a serem desempenhados. Dessa 

forma, chamamos a atenção ao paralelo estabelecido com Malabar, na Índia, a partir do 

termo “pagãos”, reforçando o modelo religioso e social que Ibn Battuta julgava o correto 

a ser seguido por todos os povos muçulmanos. 

Apesar da atribuição da matrilinearidade aos povos do Mali por Ibn Battuta, 

testemunha visual dessa sociedade, essa condição pode ser questionada a partir da análise 

das fontes orais, feita por Djibril Tamsir Niane, e daquela feita por Nawal Morcos Bell 

sobre a obra de Ibn Khaldun, ambas mencionadas no capítulo anterior. 

Segundo Niane, o princípio de sucessão a ser seguido pelos mansas desde a 

fundação do “império” por Sundiata Keita na assembleia após a vitória sobre os sossos, 

seria a fratrilinearidade; ou seja, de irmão para irmão, “em conformidade com a tradição 

antiga”.299 Apesar dessa decisão, a própria sucessão de Sundiata foi diferente, já que foi 

seu filho quem o sucedeu no governo do “império”. 

Por sua vez, como já exposto anteriormente, Bell questiona a partir da análise 

empírica da cronologia dos mansas de Ibn Khaldun, o princípio seguido na transmissão 

de poder. Se o princípio fratrilinear não foi a regra seguida, apesar de estabelecida, e a 

                                                 
298 Tradução livre. No original: Asombra la condición de esta etnia por sus raras costumbres. Los hombres 

nunca tienen celos de sus mujeres, ni toman el nombre de su padre sino el de su tío materno. La herencia 

recae en los sobrinos [hijos de la hermana] y no en los hijos propios, cosa que jamás vi en el mundo, excepto 

entre los paganos hindúes del país de Malabar. Sin embargo, los massüfies son musulmanes y cuidadosos 

de practicar las oraciones, aprender la ley religiosa y estudiar el Corán, pero sus mujeres no tienen recato 

alguno ante los hombres, ni se velan pese a cumplir fielmente con los rezos. In: IBN BATTUTA. Op. cit. 

p. 771. 
299 NIANE, 2010. Op. cit. pp. 151-152. 
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matrilinearidade também não aparece como regra geral, determinada ou seguida, então 

como os mansas adquiriam legitimidade e o poder era transmitido? Como exposto no 

capítulo anterior, Bell propõe o sistema de “sucessão em rotação”, segundo o qual as 

linhagens provenientes da figura fundadora, nesse caso, Sundiata Keita, se alternam no 

poder. Dessa forma, existem casos de sucessão no Mali que vão de pai para filho, de 

irmão para irmão, de tio para sobrinho, fora os casos de usurpação. 

Ou seja, como exposto anteriormente, apesar de seguir a linhagem feminina, a 

matrilinearidade não privilegiava as mulheres no exercício do poder, nem era a única 

forma de sucessão existente no Mali. 

Outro termo recorrente, inclusive sobre o Mali, são as “rainhas-mãe”. Podemos 

mencionar a existência de diversas culturas baseadas nessas figuras femininas, centrais 

nos sistemas políticos de diversos povos. No caso do “império” de Mali, as fontes orais 

apontam que a legitimidade de uma “rainha-mãe” vinha de seu filho, visto que ela atuaria 

como uma regente, governando em nome do filho, o sucessor de seu marido, que fora o 

antigo mansa. De modo geral, a noção de “rainhas-mãe” está muito vinculada a supostos 

“vestígios” de sistemas matriarcais, como o defendido por Cheikh Anta Diop: no entanto, 

de modo semelhante à matrilinearidade, não são conceitos cuja existência prática seja 

condicionada. O próprio Diop faz algumas ressalvas sobre o exercício do poder por 

mulheres, como no caso do “Amazonismo”, que “longe de ser uma variante de 

matriarcado, surge enquanto a consequência lógica dos excessos de um regime patriarcal 

desenfreado”.300 É importante pontuar que o “amazonismo” não é uma característica 

observada nas sociedade africanas, sendo proveniente muito mais da mitologia ocidental 

que temia uma situação como essa como resposta ao sistema patriarcal defendido pelas 

estruturas dominantes. Apesar dessa distinção entre “amazonismo” e matriarcado, ambos 

os conceitos encontram poucas ou nenhuma evidência a partir das pesquisas históricas e 

antropológicas, como exposto acima. 

Além disso, a desvinculação do matriarcado com a existência de “rainhas-mãe” 

se dá pela condição de partilha do poder entre uma figura masculina e uma figura feminina 

existente em algumas sociedades africanas, especialmente na África ocidental. Sobre 

essas sociedades dessa região, é possível tecer algumas comparações com a situação da 

qasa no Mali, tendo em vista a evidência de partilha do poder com o mansa, a figura 

masculina do poder. 

                                                 
300 DIOP. C. A. Op. cit. 108. 
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A partir das pesquisas desenvolvidas pelo supracitado Tarikhu Farrar, podemos 

tecer esses paralelos com as populações de Pabir e do “reino” Assante, respectivamente 

se situavam nas atuais regiões do norte da Nigéria e na região de Brong-Ahafo em Gana. 

Em Pabir o poder de uma maigira, da mulher detentora de poder político, vem 

do seu pai, o antigo governante, sendo ela escolhida pelo “rei” e seu conselho. Além disso, 

seu conselho era formado por homens escolhidos por ela própria. No entanto, seu poder 

era muito mais simbólico, frente ao desempenhado pelo governante masculino.301 De 

modo mais específico e, por assim dizer, conceitual, “O papel principal da maigira na 

sociedade de Pabir pareceria assim ser sua tutela dos ‘Objetos Reais Sagrados’ e sua parte 

na transmissão da qualidade de ‘realeza’ ao herdeiro”.302 Após a ascensão do novo 

soberano, a maigira ficava subordinada a ele. 

Já para o povo akan do “reino” Assante, o poder de uma ohemmaa vem de sua 

senioridade na linhagem real. Ela possuía um conselho próprio, de modo semelhante à 

maigira, no entanto ele era formado apenas por mulheres cujos cargos eram hereditários. 

Ao contrário da maigira, seu poder era desempenhado de forma real e não meramente 

simbólica, sobre as mulheres da sociedade em todos os níveis regionais do “reino”. Além 

disso, poderia assumir o papel central na ausência do seu “equivalente” masculino, o 

omanhene.303 Ainda sobre a ohemmaa da cultura akan, Farrar afirma: “que as mulheres 

deveriam ter autoridade exclusiva no mundo das atividades que eram principalmente do 

sexo feminino, era ‘senso comum’. Que algumas figuras femininas de autoridade devem 

exercer seus poderes sobre homens e mulheres - sobre toda a população – isso foi 

inteiramente aceitável.”304 

Com base nesses apontamentos feitos por Farrar, podemos compreender a região 

da África ocidental, grande área de influência e interação cultural do Mali, como um 

ambiente que convivia com figuras femininas em espaços de grande destaque político, do 

ponto de visto simbólico de do ponto de visto prático. Isso contribui para a formulação 

de uma proposta do papel político da qasa como sendo de grande protagonismo e 

influência no “império”. 

                                                 
301 FARRAR. Op. cit. pp. 585-586. 
302 Tradução livre. No original: The maigira's principal role in Pabir society would thus appear to be her 

guardianship of the Sacred Royal Objects and her part in the imparting of the quality of kingship to the heir. 

In: Ibidem. p. 587. 
303 Ibidem. pp. 585-586. 
304 Tradução livre. No original: That women should have exclusive authority in the world of activities that 

was primarily female was "common sense." That some female authority figures should exercise their 

powers over men as well as women - over the entire populace - was entirely acceptable. In: Ibidem. p. 591. 
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Por fim, Farrar atenta para os rumos que pesquisas sobre esse tipo de figura 

devem seguir: 

 

Mais produtivos, penso eu, seriam estudos detalhados, históricos e 

antropológicos, dos vários títulos políticos femininos, onde tais estudos 

permanecem possíveis. Este tipo de programa de pesquisa pode incluir um 

estudo exaustivo de antigos textos do vale do Nilo, primeiros documentos 

árabes (especialmente para o Sudão Ocidental), e materiais de arquivo 

europeus e contas de viagem para provas documentais relevantes. Além disso, 

uma coleta sistemática de tradições orais, quando existentes, poderia ser 

conduzida.305 

 

Neste trabalho buscamos atentar para esses apontamentos, de modo a buscar uma 

variedade de fontes considerável, ainda que dentro de um escopo limitado, e propor uma 

espécie de cenário conceitual sobre a qasa, para além das origens de sua posição política 

e social. Buscamos evitar questões de cunho metafísico de imposição de conceitos como 

o matriarcado ou até mesmo do patriarcado em uma sociedade com interações de gênero 

particulares. 

 

4.3 COLONIALIDADE DO SABER: CONCLUSÕES E QUESTIONAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

 

Tomando como base toda a discussão aqui realizada a partir da qasa levando em 

conta os aspectos epistemológicos que buscamos questionar, não podemos deixar de 

encerrar este capítulo retomando e aprimorando as considerações realizadas sobre a 

“colonialidade do saber”, a historiografia sobre África e as questões de gênero. Este 

estudo permitiu tecer reflexões sobre necessidades de transformação das ciências sociais 

especialmente no Brasil. 

Como exposto nos capítulos anteriores, a confecção deste trabalho também está 

envolta em hierarquias, contextos e estruturas que o determinam de forma direta ou 

indireta. No entanto, não abrimos mão de buscar uma nova proposta de reflexão e 

construção do saber histórico, “um projeto vinculado a uma interpretação”306, ou melhor 

                                                 
305 Tradução livre. No original: More productive, I think, would be detailed studies, historical and 

anthropological, of the various female political titles, where such studies remain possible. This kind of 

research program might include an exhausting study of ancient Nile valley texts, early Arabic documents 

(especially for the Western Sudan), and European archival materials and travel accounts for relevant 

documentary evidence. Also, a systematic collection of oral traditions, where existent, could be conducted. 

In: Ibidem. p. 594. 
306 TROUILLOT. Op. cit. p. 48. 
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à busca de novas interpretações. Para esta, baseamo-nos na produção decolonial, 

principalmente nos autores latino-americanos. Por exemplo, a conclusão de Santiago 

Castro-Gómez, filósofo colombiano, em seu artigo “Ciências sociais, violência 

epistêmica e o problema da ‘invenção do outro’”, aponta para caminhos interessantes, 

tendo em vista o cenário encontrado na confecção desse trabalho: 

 

Considero que o grande desafio para as ciências sociais consiste em aprender 

a nomear a totalidade sem cair no essencialismo e no universalismo dos 

metarrelatos. Isto conduz à difícil tarefa de repensar a tradição da teoria crítica 

(aquela de Lukács, Bloch, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Sartre e Althusser) 

à luz da teorização pós-moderna, mas, ao mesmo tempo, de repensar esta 

última à luz da primeira. Não se trata, assim, de comprar novos odres e 

descartar os velhos, nem de colocar o vinho novo em barris velhos; trata-se, 

isso sim, de reconstruir os velhos barris para que possam conter o novo 

vinho.307 
 

Esse trecho chama a atenção para o uso de teóricos europeus, demonstrando que 

não se trata de uma pura substituição nacionalista ou “terceiro-mundista” da origem dos 

intelectuais, mas sim de uma mudança epistemológica que deve buscar a abertura para 

formas outras, além do padrão eurocentrado. Essas considerações nos remetem ao livro 

Provincializing History, do historiador indiano Dipesh Chakrabarty. Segundo o autor, 

“provincializar a Europa” não é uma ação necessariamente geográfica, mas sim, 

epistemológica. 308 Um dos grandes pontos de encontro com os teóricos decoloniais é a 

compreensão do projeto de centralização das epistemologias europeias em um ponto 

“supra-histórico”, de teor universal, aplicável em qualquer realidade humana, na forma 

dos “metarrelatos” mencionados por Castro-Gómez. Desse modo, Chakrabarty afirma, 

sobre a dimensão historiográfica desse projeto: 

 

O historicismo é o que faz a modernidade ou o capitalismo parecer não apenas 

global, mas como algo que se tornou global ao longo do tempo, originando-se 

em um lugar (Europa) e depois se espalhando para fora dele. Essa estrutura 

‘primeira na Europa, depois em outro lugar’ do tempo histórico global era 

historicista; diferentes nacionalismos não-ocidentais produziriam versões 

locais da mesma narrativa, substituindo a ‘Europa’ por algum centro 

construído localmente. Foi o historicismo que permitiu a Marx dizer que ‘o 

país mais desenvolvido industrialmente só mostra, para os menos 

desenvolvidos, a imagem de seu próprio futuro’.309 

                                                 
307 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da ‘invenção do 

outro’”. In: LANDER, Edgardo. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, 

perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clasco, 2005. p. 86. 
308 CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. 

Princeton: Princeton University Press, 2000. p. 3. 
309 Tradução livre. No original: Historicism is what made modernity or capitalism look not simply global 

but rather as something that became global over time, by originating in one place (Europe) and then 
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Mais uma vez, é afirmada a condição de não basear essa renovação, essa 

transformação epistêmica em ignorar autores europeus, mas em compreendê-los dentro 

de seus processos de construção, contextualizados e compreendidos fora da chave 

universalista. Assim, Chakrabarty afirma que o “pensamento europeu é ao mesmo tempo 

indispensável e inadequado” neste processo, visto que ele se configurou em uma herança 

imposta à maioria das sociedades do planeta, ao mesmo tempo que não é a totalidade de 

tais comunidades. 310 

Buscando relacionar essas considerações de forma mais conjunta com este 

trabalho, podemos questionar qual o local da historiografia frente a esse projeto 

eurocentrado. Podemos mencionar o sociólogo venezuelano Edgardo Lander em sua 

análise da construção das ciências sociais: 

 

No corpo disciplinar básico das ciências sociais - no interior das quais 

continuamos hoje habitando - estabelece-se em primeiro lugar uma separação 

entre passado e presente: a disciplina história estuda o passado, enquanto se 

definem outras especialidades que correspondem ao estudo do presente. Para 

o estudo deste último delimitam-se âmbitos diferenciados correspondentes ao 

social, ao político e ao econômico, concebidos propriamente como regiões 

ontológicas da realidade histórico social. A cada um destes âmbitos separados 

da realidade histórico-social corresponde uma disciplina das ciências sociais, 

suas tradições intelectuais, seus departamentos universitários: a sociologia, a 

ciência política e a economia. A antropologia e os estudos clássicos definem-

se como o campo para o estudo dos outros.311 

 

Podemos compreender essa compartimentalização, ou departamentalização, das 

realidades sociais como parte desse projeto, no qual a história possui seu objeto 

determinado e limitado. No entanto, ao tomarmos como objeto o continente africano, já 

se forma uma espécie de paradoxo, tendo em vista que a África foi transformada em um 

“outro” cuja “ciência responsável” seria a antropologia. Uma possibilidade de superação 

deste aparente dilema é sugerida por Castro-Gómez mais uma vez: 

 

                                                 
spreading outside it. This ‘first in Europe, then elsewhere’ structure of global historical time was historicist; 

different non-Western nationalisms would later produce local versions of the same narrative, replacing 

‘Europe’ by some locally constructed center. It was historicism that allowed Marx to say that the ‘country 

that is more developed industrially only shows, to the less developed, the image of its own future’. In: 

Ibidem. p. 7. 
310 Ibidem. p. 16. 
311 LANDER, Edgardo. “Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos”. In: ______. (org.). A 

colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: 

Clasco, 2005. p. 13. 
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Ao falar de ‘invenção’ não nos referimos somente ao modo como um certo 

grupo de pessoas se representa mentalmente a outras, mas nos referimos aos 

dispositivos de saber/poder que servem de ponto de partida para a construção 

dessas representações. Mais que como o ‘ocultamento’ de uma identidade 

cultural preexistente, o problema do ‘outro’ deve ser teoricamente abordado da 

perspectiva do processo de produção material e simbólica no qual se viram 

envolvidas as sociedades ocidentais a partir do século XVI.312 

 

Essas consequências autorrepresentativas e atribuídas, ou impostas, pelas 

ciências sociais eurocentradas, foram recorrentemente demonstradas e reelaboradas neste 

trabalho. Tendo em vista que a qasa poderia ser facilmente lida como o preenchimento 

de uma lacuna historiográfica, como “a rainha do Mali” detentora de certo poder político 

sobre a qual restaram poucas evidências. A escolha de questionar essa situação, a partir 

de diversos debates, faz parte da tentativa de demonstrar a complexidade que um tema 

histórico assume, para além da própria historiografia. Articular as questões de 

colonialidade, gênero, silenciamento, africanismo e afrocentrismo, foi um dos caminho 

encontrados para levantar possibilidades de mudança das ciências sociais no contexto 

brasileiro. Dessa forma, pudemos também formar um cenário mais completo para 

proposições do papel político desempenhado pela qasa. 

  

                                                 
312 CASTRO-GÓMEZ. Op. cit. p. 81. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao confrontarmos o tema da qasa do “império” de Mali com as estruturas 

epistemológicas que configuram a produção historiográfica atual, deparamo-nos com 

desafios que exigiram debates mais aprofundados do que uma monografia possibilitaria. 

A escolha de não nos contentarmos com uma mera compilação dos indícios do papel 

político da qasa contidos nas fontes foi feita a partir da localização e contextualização do 

objeto. A história da África tem sido um fator de intensa transformação do modo de fazer 

historiografia, principalmente a partir da segunda metade do século XX, de forma que 

não enxergamos outra opção que não fosse manter esse caráter que almeja o 

questionamento e a abertura de outras possibilidades epistemológicas para a 

historiografia. 

Como já expusemos anteriormente, podemos compreender a qasa como uma 

figura dotada de grande autoridade política no “império” de Mali, cujo silenciamento se 

deu de formas diversas ao longo dos séculos, seja no que tomamos como fontes, seja na 

historiografia recente. As obras sobre o próprio “império” pouco propõem em relação aos 

estudos já realizados anteriormente, algo que incentivou a escolha do recorte específico 

sobre a qasa, tendo em vista o silenciamento abordado. 

Ao relacionar o tema com debates tão variados buscamos embasar as propostas 

realizadas e possibilidades encontradas a partir de um escopo variado de temáticas. 

Podemos abordar tais debates, de modo simples, da seguinte forma: a qasa e a 

historiografia; a qasa e o africanismo; a qasa e o afrocentrismo; a qasa e o islã; a qasa e 

as traduções das fontes; a qasa e o Mali; a qasa e as questões de gênero; a qasa e a 

colonialidade do saber. 

Todos estes tópicos estão interconectados e convergem para a temática do 

silenciamento a partir do momento em que a ausência da qasa passou a ser um objeto. Ao 

confrontá-la com tantos temas, forçamos com que eles nos apresentassem respostas para 

essas problemáticas: “Onde ela está? Por que não está? Como ela não está?”. Quanto a 

isso, as considerações de Michel-Rolph Trouillot foram fundamentais para guiar 

epistêmica e metodologicamente esses questionamentos. 

Ao dedicarmos o primeiro capítulo ao debate historiográfico sobre África, “à 

história da história da África”, pretendemos fundamentar o debate historiográfico sobre 

o “império” de Mali e a qasa. De modo a reiterar a inexistência da neutralidade nas 
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ciências humanas, demonstramos a finalidade que os estudos sobre o continente possuíam 

de acordo com os grupos que os realizavam e os contextos nos quais estavam inseridos. 

Feito isso, o debate sobre a historiografia do Mali, evidenciou o silenciamento 

que afirmamos exaustivamente, sendo necessário um confronto dessas obras com as 

principais fontes sobre o “império”: as fontes em árabe e as fontes orais. Como vimos, a 

qasa aparece na documentação, de forma evidente, indiciária ou, até mesmo, reduzida. 

Ibn Battuta afirma a sua grande influência política sem, no entanto, pretender demonstrá-

la de modo detalhado, tendo em vista seu objetivo de fornecer aspectos que contribuíssem 

para os planos de expansão de influência do sultão marínida. Ibn Khaldun se concentra 

nos mansas de modo a construir sua narrativa histórica do povos muçulmanos em um 

momento entendido por ele como de início de decadência. Já as fontes orais, analisadas 

através do olhar afrocêntrico, buscavam constituir um passado autônomo para a região da 

África ocidental a partir dos relatos dos griots. Djibril Tamsir Niane registrou a origem 

do “império” de Mali, tocando no tema de suas “rainhas” apenas quando necessário para 

sua narrativa. Madina Ly, por sua vez, traçou um panorama geral sobre a vida das 

mulheres malinkês, abordando o aspecto político da qasa de forma mais direta. 

No entanto, não podemos considerar as fontes sem problematizarmos a forma 

como elas são utilizadas neste trabalho: em suas versões traduzidas. Encaramos os 

processos de escrita e tradução das documentações como meios de atribuição de sentidos; 

ou seja, processos que atribuem novos significados e não meras equivalências 

linguísticas. Além disso, são dotados de finalidades e intencionalidades específicas que, 

por sua vez, possuem influência direta ou indireta no produto final. 

Ao considerarmos a historiografia e as versões traduzidas das fontes, formamos 

a base do debate sobre os silenciamentos sofridos pela qasa, permitindo a discussão de 

questões vinculadas a gênero e colonialidade do poder. O debate sobre a generificação de 

personagens do continente africano possibilitou a formulação de paralelos entre a qasa e 

outras personagens femininas de grande destaque político na região do oeste africano. 

Isso se deu pelo questionamento de hierarquias e padrões de gênero, principalmente o 

ocidental-patriarcal-heterossexual, imposto sobre África e outras partes do globo pelo 

projeto colonial capitalista da Europa. Dessa forma, compreendemos outra manifestação 

do silenciamento sobre a qasa, visto que ela reforçara a incompatibilidade desse modelo 

ocidental nas sociedades africanas: seja ele proveniente de agentes ocidentais ou agentes 

africanos, como as elites pós-coloniais dos novos Estados africanos. 
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Por fim, após o confronto da qasa com todos estes aspectos, e tendo definido 

uma proposta conceitual deste título do “império” de Mali, não poderíamos deixar de 

considerar a necessidade de transformações na historiografia evidenciada por este 

trabalho. A imposição epistemológica do ocidente sobre as demais sociedades, deve ser 

considerado em sua condição processual e histórica, de modo a não a naturalizar. Com 

isso, buscamos questionar o espaço ocupado pelas ideias e conceitos eurocentrados na 

ciência histórica desenvolvida sobre o “império” de Mali, permitindo alguns 

apontamentos gerais. 

Feitas estas considerações epistemológicas sobre a historiografia, frente ao 

debate realizado sobre as fontes disponíveis, propomos uma definição de qasa da seguinte 

forma: a qasa era uma das agentes do poder central do Mali, sua legitimidade provinha 

tanto da união com o mansa quanto do seu pertencimento à dinastia governante; a qasa 

exercia o poder na forma de influências, principalmente de modo interno aos grupos e 

personagens próximos ao centro do poder; a qasa possuía uma semi-equivalência de ação 

em relação ao mansa, visto que também poderia agir como dispensadora de justiça através 

da concessão de audiências. 

Dessa forma, buscamos contribuir com a crescente historiografia sobre África 

feita no Brasil, além de reforçarmos questionamentos realizados em diversos âmbitos 

acadêmicos sobre a própria academia. 
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