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“I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different 

from my own.  And I am not free as long as one person of color remains chained.  Nor is any 

one of you.”  

  

(Audre Lorde) 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Não existem palavras que possam exprimir a minha gratidão a todos que estiveram ao 

meu lado nesta aventura, me ajudando nos momentos difíceis e comemorando cada etapa 

vencida. 

A Deus e aos Deuses por serem meu ponto de apoio e de fé para superar as adversidades 

impostas pela vida. 

À minha Orientadora, Dra. Renata Flavia da Silva, muito obrigada por acreditar em 

mim, por toda a confiança, por toda a ajuda e pela paciência nos momentos que mais precisei. 

Aos meus pais, por me ensinarem os valores fundamentais da vida, por me amarem 

acima de qualquer circunstância, por terem me proporcionado o acesso à cultura e por me 

convencerem que estudar é a melhor forma de vencer. 

A Adriano, por ser a melhor pessoa que eu poderia ter ao meu lado em todos os 

momentos, por acreditar mais em mim do que eu mesma acredito, por me acolher nas minhas 

dificuldades e por simplesmente ser quem ele é e estar ao meu lado incondicionalmente. 

À Letícia, filha querida, que no meio de sua infância e de sua adolescência tem 

observado a minha dedicação aos estudos. Desejo que meus atos sejam um bom exemplo. 

E às minhas queridas amigas e companheiras de vida acadêmica Adriana Vidal, Matilde 

Masai, Mariana Motta e Andréa Santos. Obrigada pela força! Vocês são muito especiais para 

mim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de detectar e analisar as representações das mulheres 

guineenses, observadas através de duas obras do escritor Abdulai Sila: Eterna Paixão (2002) e 

A Última Tragédia (2006), tentando identificar, nessas representações, se as personagens 

femininas Ndani, Ruth e Mbubi apresentam ou não os traços propostos pelo Africana 

Womanism, teoria feminista africana defendida por Hudson-Weems (1993). De acordo com a 

pesquisadora, essa ideologia foi criada e projetada para todas as mulheres de ascendência 

africana, uma vez que se baseia exclusivamente nas diferentes culturas africanas e, por isso, 

necessariamente incide sobre as experiências únicas de luta, de necessidades e dos desejos das 

mulheres desse continente. Além dessa teoria, como fundamentação teórica, esta pesquisa irá 

se basear, principalmente, nos estudos feministas africanos, pautando-se também nas análises 

de Catherine Acholonu (1995), Chikwenye Okonjo Ogunyemi (1988), Molara Ogundipe-Leslie 

(1994) e Obioma Nnaemeka (2004).  

 

Palavras-chave: Literatura Guineense; Representações das Mulheres Guineenses; Feminismos 

Africanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el objetivo de detectar y analizar las representaciones de las 

mujeres guineanas, observadas a través de dos obras del escritor Abdulai Sila: Eterna Paixão 

(2002) y A Última Tragédia (2006), tratando de identificar en esas representaciones si los 

personajes femeninos Ndani, Ruth y Mbubi presentan o no los rasgos propuestos por el Africana 

Womanism, teoría feminista africana defendida por Hudson-Weems (1993). De acuerdo con la 

investigadora, esa ideología fue criada y proyectada para todas las mujeres de ascendencia 

africana, una vez que se basa exclusivamente en las distintas culturas africanas, y por eso, 

necesariamente, se centra en las experiencias únicas de lucha, de necesidades y de los deseos 

de las mujeres de ese continente. Además de esta teoría, como fundamentación teórica, esta 

investigación se basará principalmente en los estudios feministas africanos, pautándose también 

en los análisis de Catherine Acholonu (1995), Chikwenye Okonjo Ogunyemi (1988), Molara 

Ogundipe-Leslie (1994) y Obioma Nnaemeka (2004). 

 

Palabras-clave: Literatura Guineana; Representaciones de las Mujeres Guineanas; 

Feminismos Africanos.  
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INTRODUÇÃO 

 

É sabido e indiscutível que existe uma gama de estudos de gênero que se dedicam a 

entender a representação da mulher no mundo ocidental, principalmente no que tange a questões 

culturais, sociais e psicológicas. De acordo com Butler (2014), desde a segunda metade do 

século XX, questões sobre a identidade feminina têm sido trazidas à pauta, no intuito de se 

discutir como a mulher é vista mediante a sociedade em que vive. Contudo, a maioria dos 

estudos sobre a identidade feminina, segundo Haraway (2004), está relacionada a mulheres 

americanas (brancas) e europeias, e, por isso, apresentavam “tendências etnocêntricas e 

imperialistas” (HARAWAY, 2004, p.10). Desse modo, generalizar e expandir essas análises a 

todas as mulheres é um erro, posto que a identidade feminina muda de acordo com a realidade 

em que se vive. Isso quer dizer que, por exemplo, a realidade da mulher europeia (não 

colonizada e não negra) é, na maioria das vezes, diferente da mulher africana, já que esta, além 

de ser mulher e negra, também foi colonizada. Assim, Haraway (2004) afirma: 

 

O poder universalizante do sistema sexo-gênero e a ruptura analítica entre o 

público e privado foram também agudamente criticados politicamente, 

particularmente pelas mulheres de cor, como parte das tendências 

etnocêntricas e imperialistas dos feminismos europeus e euro-americanos. A 

categoria gênero obscurecia ou subordinava todos os outros “outros”. Os 

esforços para utilizar conceitos ocidentais, ou “brancos”, de gênero, para 

caracterizar a “mulher do terceiro mundo” frequentemente resultaram na 

reprodução do discurso orientalista, racista e colonialista (HARAWAY, 2004, 

p.10). 

 

Entretanto, ainda de acordo com Haraway (2004), a partir dos anos 80, começa a haver 

uma mudança. Inicia-se uma produção teórica feminista em diversas outras culturas, não 

somente a americana (branca) e europeia, tendo como exemplos, os estudos de Spivak (2010), 

que analisam a realidade da mulher e da cultura indiana; os estudos de Lucía Guerra (1995), 

que traçam a história cultural da identidade feminina na América do Sul; as pesquisas de Alice 

Walker (1983), de Hazel Carby (1987) e de Angela Davis (2013), representando as mulheres 

negras americanas; e Cleonora Hudson-Weems (1993) que, apesar de ser americana, traz a 

ideologia do Africana Womanism (baseada na cultura africana e, portanto, necessariamente se 

concentra nas experiências únicas de luta, de necessidade e dos desejos das mulheres locais, 

tanto na diáspora quanto no próprio continente africano). Esses exemplos são uma tentativa de 

incluir diferentes realidades culturais, desestruturando os cânones do feminismo ocidental 

europeu-americano. Haraway (2004) destaca um exemplo: 
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Carby mostrou como no Novo Mundo, e particularmente nos Estados Unidos, 

as mulheres negras não foram constituídas como “mulher”, como o foram as 

mulheres brancas. As mulheres negras foram simultaneamente constituídas, 

racial e sexualmente - como fêmea marcada (animal, sexualizada, e sem 

direitos), mas não como mulher (humana, esposa potencial, conduto para o 

nome do pai) - numa instituição específica, a escravidão, que as excluía da 

cultura definida como a circulação de signos através do sistema de casamento 

(HARAWAY, 2004, p.10). 

 

Assim, de acordo com Haraway (2004) no exemplo citado, percebemos que a condição 

de escrava fez com que a mulher negra americana não fosse considerada mulher, e sim, como 

fêmea sexualizada e sem direitos. Portanto, o exemplo corrobora a premissa de que a questão 

de gênero/raça/classe determina a identidade e a realidade de uma pessoa mediante a sociedade 

na qual ela vive e essas diferenças devem ser levadas em consideração, não havendo 

possibilidade de generalização no que se refere à representação feminina. 

 Segundo Bonnici (2012), citando Petersen (1995), no que tange às diferenças 

entre o feminismo ocidental e o feminismo africano, nota-se que há uma divergência entre as 

questões a serem discutidas: enquanto o feminismo ocidental preocupa-se com a questão da 

igualdade e emancipação da mulher, os estudos femininos africanos buscam mais a luta contra 

o neocolonialismo em seu aspecto cultural e resgate do passado. Bonnici é taxativo: 

 

Diante da degradação e aniquilação às quais o colonialismo europeu relega a 

história e a cultura africana, tal posição se insere no contexto da preocupação 

de mostrar que o passado africano tem sido complexo, digno e ordenado. 

Portando, a dignificação do passado e a restauração da confiança dos africanos 

em si mesmos assumem predominância sobre temas feministas (BONNICI, 

2012, p. 178). 

 

 Dessa forma, ainda de acordo com Bonnici (2012), há uma estreita relação entre 

os estudos pós-coloniais e o feminismo, principalmente porque o objetivo desses dois discursos 

é o ajustamento da mulher marginalizada à sociedade, e, no caso das mulheres africanas, 

permitem que haja uma reflexão sobre sua realidade e seu lugar dentro da sociedade em que 

vivem.  Sobre essa questão, ressalta: 

 

Quando se analisam os objetivos do pós-colonialismo e as teorias feministas, 

observam-se uma fase primitiva/ingênua e outra madura/crítica. Tal como 

acontece no início da consciência pós-colonialista, na primeira fase o objetivo 

é a recolocação da mulher marginalizada, desafiando o patriarcalismo 

hegemônico e a inversão das estruturas de dominação pela colocação das 

tradições femininas no lugar do cânone predominantemente masculino. A fase 

mais madura tem vários objetivos [...] reconstrução do cânone literário; 

construção de uma teoria feminista [..]; subversão da forma literária patriarcal; 
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o questionamento dos princípios básicos dos sistemas dominantes da 

linguagem e do pensamento (BONNICI, 2012, p.176). 

 

Apesar de haver um avanço sobre os estudos feministas relacionados às mulheres de 

culturas diferentes da europeia e da americana, ainda são poucas as pesquisas a respeito das 

mulheres africanas. Em contrapartida, a literatura apresenta-se como um instrumento que retrata 

a vida e o cotidiano da mulher africana, auxiliando assim na compreensão dessa realidade. 

Portanto, partindo do pressuposto de que a literatura pode ser considerada como um produto de 

um processo histórico, conforme alega Gramsci (1985), ou seja, sendo ela capaz de representar 

e descrever a realidade, podemos utilizá-la para compor um cenário da vida real. De acordo 

com Lukács (2000), é possível haver uma relação entre um romance e o contexto social no qual 

ele é escrito, visto que “as categorias estruturais do romance coincidem constitutivamente com 

a situação do mundo” (LUKÁCS, 2000, p. 96). Isso significa que a literatura consegue retratar 

a realidade na qual certa sociedade vive, descrevendo ou denunciando seus aspectos negativos 

ou positivos.  

Assim, de acordo com Bonnici (2012), os escritores pós-coloniais, ao escreverem suas 

obras, aproveitam a oportunidade para refletir sobre a cultura e sobre o papel social e político 

dentro da ordem do mundo moderno, representando, assim, um “discurso das minorias”, 

conforme atesta Bhabha (1998). Nesse caso, voltamos a pensar na relação entre os estudos pós-

coloniais e o feminismo, posto que, ao retratar a realidade de uma mulher em um romance, por 

exemplo, tem-se a oportunidade de desmitificar o discurso da homogeneidade, uma vez que 

não é possível tratar todas as africanas de forma equivalente (do mesmo modo que todo o 

continente africano não pode ser visto segundo os mesmos critérios, pois sua natureza histórica 

e cultural não o permite). Logo, tratar as mulheres africanas como indivíduos análogos é uma 

forma de lhes negar a sua singularidade e a sua heterogeneidade. 

Vale aqui destacar que, nas sociedades africanas, a mulher teve, em alguns casos, papel 

de destaque, uma vez que elas geram a vida e ajudam a perpetuar as tradições de seu povo, 

conforme atesta Ziegler (1996):  

 

Em todas as sociedades humanas e especialmente na África sub-saariana, as 

mulheres detêm um poder formidável: elas são as depositárias dos valores 

fundadores da sociedade, as guardiãs do saber íntimo dos homens. De geração 

em geração, elas transportam a identidade de um povo. São as mulheres que 

abrigam a memória coletiva não-ritualizada e, portanto, a mais profunda. São 

elas que dão a vida, asseguram sua permanência, sua expansão sobre a terra 

[...] (ZIEGLER, 1996, p. 157). 
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 Contudo, de acordo com O’Barr (1984), após a chegada do colonialismo à África, 

houve um processo de diminuição da importância das mulheres em suas comunidades, incutidos 

através de pensamentos patriarcais europeus. Com isso, as africanas passaram a sofrer 

duplamente, conforme atesta Bonnici (2012), por serem negras e por serem mulheres, uma vez 

que seu papel de destaque na sociedade não existia mais. 

Partindo desse princípio, é interessante focarmos o nosso olhar na seguinte situação: o 

que é ser mulher e ser negra na Guiné-Bissau1 colonial e pós-colonial? Para responder a essa 

pergunta, teremos como alicerce as diferentes vertentes das teorias feministas, ocidental e 

africana, a fim de compreendermos por que as mulheres negras se separaram do movimento 

feminista ocidental; assim como analisaremos a insistência das feministas africanas em se 

autonomearem e criarem o seu próprio feminismo (nas suas mais diferentes correntes), para que 

este se adequasse à sua realidade. 

Averiguadas essas questões, o objetivo principal da presente pesquisa será detectar e 

analisar os aspectos da representação da mulher guineense, observados através de duas obras 

do escritor guineense Abdulai Sila: Eterna Paixão (2002) e A Última Tragédia (2006), tentando 

identificar nessas representações se as personagens apresentam ou não traços propostos pelo 

Africana Womanism, teoria feminista africana defendida por Hudson-Weems (1993). Segundo 

esta teórica, trata-se de uma ideologia criada e projetada para todas as mulheres de ascendência 

africana, uma vez que se baseia exclusivamente na cultura africana e, por isso, necessariamente 

incide sobre as experiências únicas de luta, de necessidades e dos desejos das mulheres 

africanas. Assim, os preceitos desse feminismo são baseados na cosmologia africana e seu 

principal diferencial das vertentes do feminismo ocidental seria estar centrado na família, 

enquanto os feminismos ocidentais estariam centrados na mulher. Deste modo, poderíamos 

afirmar que suas prioridades seriam a raça, o gênero e a classe, enquanto os feminismos 

ocidentais se concentrariam predominantemente na questão do gênero. Assim, o Africana 

Womanism presaria pelo empoderamento da raça, enquanto os feminismos ocidentais lutariam, 

sobretudo, pela emancipação da mulher.  

Sobre o autor, Abdulai Sila, engenheiro e primeiro romancista guineense, este revela em 

seus romances o compromisso de expor para o seu leitor a realidade social da Guiné-Bissau, o 

que corrobora a visão de Augel (2007), que classifica a escrita de Sila como uma “metonímia 

da nação” (AUGEL, 2007, p. 303). E essa não seria uma exclusividade somente de Sila, pois 

                                                 
1 Destacamos que a Guiné Portuguesa, assim denominada desde 1446, recebe também os nomes de Província 

Ultramarina da Guiné, em 1951, Estado da Guiné, em 1972 e, só após sua libertação, em 10 de setembro de 1974, 

passa a se chamar Guiné-Bissau. 
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ainda de acordo com a pesquisadora: “a produção literária contemporânea da Guiné-Bissau 

reflete, na sua variedade e de forma muito especial, os anseios e as preocupações da elite 

intelectual urbana, sobretudo na fase histórica atual do país” (AUGEL, 1998, p. 19). De acordo 

com Dutra (2010): 

 

[...] sua escrita mantém um olhar atento sobre o tempo e sua ação formadora, 

de modo que os diversos momentos da história pessoal de suas personagens 

servem como representação de outros tantos níveis para a compreensão do 

mundo e de si mesmo. A dimensão histórica do tempo é interiorizada, e mais 

importante do que o desenrolar da narrativa é o processo em que se regula a 

vida, sobretudo quando confrontado com a rigidez de propósitos e certezas 

que norteiam suas personagens (DUTRA, 2010, p. 121). 

  

Ainda de acordo com Augel (2007), os dois romances se desenvolvem em tempos e 

espaços distintos: em A Última Tragédia (2006), a ação se situa na época colonial e as 

referências espaciais remetem a Quinhamel, Biombo e Catió, localidades pertencentes a Guiné-

Bissau; já em Eterna Paixão (2002), a trama estrutura-se durante a época da pós-independência, 

em um país africano não especificado. Contudo, na primeira parte da história, devido às 

referências citadas, percebemos que o protagonista se encontra nos Estados Unidos e, na 

segunda parte do romance, na África. 

Em A Última Tragédia (2006), temos a história de Ndani, uma adolescente africana de 

13 anos (a trama perpassa sobre a sua vida enquanto jovem e adulta) que foge da sua aldeia 

para viver na cidade grande (Bissau), por não aguentar mais o rótulo de ser amaldiçoada por 

um espírito que sempre lhe traria infelicidade. Estando em Bissau, segue o destino de todas as 

meninas negras: emprega-se como criada na casa de uma família branca portuguesa, cujos 

membros impõem sua língua, sua religião e sua cultura (ao ponto de trocarem seu nome: de 

Ndani, considerado comunista, para Daniela, nome português). E, por fim, acaba sendo violada 

pelo seu patrão. No decorrer da história, a personagem passa por outras situações: torna-se a 

sexta esposa do Régulo (em um casamento forçado); se converte em uma mulher adulta, 

instruída (já que fora alfabetizada); resolve assumir o seu amor pelo Professor e, contudo, essa 

atitude lhe custa muito caro e ela acaba não tendo um final feliz, o que corrobora a maldição 

imposta pelo feiticeiro de sua aldeia.  

Já em Eterna Paixão (2002), o livro narra as vivências do afro-americano Daniel 

Baldwin, que depois de se formar em engenharia agrônoma, casa-se com Ruth, uma jovem 

africana que fora estudar economia nos Estados Unidos. Daniel emigra para um país africano, 

cujo nome não é revelado, após compreender e defender as ideias pan-africanistas de Marcus 
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Garvey. Assim, tem como meta contribuir com seu conhecimento de agrônomo para que o país 

que adotou como nova pátria se desenvolva, posto que a nação não era mais colônia de Portugal. 

Tanto Daniel quanto Ruth possuíam cargos de destaque no governo e tinham uma boa 

situação financeira. Apesar da estabilidade econômica que tinham, a vida conjugal do casal não 

ia bem, principalmente porque Ruth (que antes era tão idealista como ele) se deixou corromper 

pelo capitalismo, participando de atos ilegais em troca de dinheiro e status social. Assim, Daniel 

e Ruth começaram a seguir caminhos inversos: enquanto Daniel cada vez aproxima-se da 

cultura africana autóctone, Ruth se aproximava dos padrões ocidentais e ignorava por completo 

as tradições africanas.  

Entrelaçada à vida de Daniel e Ruth, temos a personagem Mbubi. Esta, apesar de 

transitar pelo mundo ocidental (trabalhando como doméstica nas casas da elite burguesa local), 

mantem-se fiel às suas origens culturais, como por exemplo, participando das cerimônias do 

seu povo: “Era o dia de partida para a sua tabanca de origem. Na mala tinha pouca roupa e 

muita oferenda. Na consciência levava a obrigação de participar na cerimônia anual que 

marcava o início de uma nova vida, o começo das chuvas” (SILA, 2002, p. 300).  

Nota-se que, apesar da diegese da narrativa estar ambientada no período pós-colonial, 

Mbubi não tem sua vida alterada, o que corrobora a premissa de que aqueles que eram 

desfavorecidos no tempo colonial, assim permaneceram no período pós-colonial.  

No que tange especificamente às personagens femininas que serão analisadas nesta 

pesquisa, Ruth e Mbubi, de Eterna Paixão (2002) e Ndani, de A Última Tragédia (2006), 

queremos perceber se tais representações simbolizam a imagem da mulher africana, colonizada, 

submissa, ou se seus comportamentos não corroboram essa concepção. Vale destacar que estas 

personagens conciliam a herança e/ou a influência da cultura portuguesa (sendo imposta, 

absorvida naturalmente ou por livre escolha) com suas raízes africanas e, assim, na mescla 

dessas duas culturas, teríamos uma “nova africana guineense”: aquela que não está presa 

totalmente na sua cultura ancestral porque absorveu características da cultura portuguesa, assim 

como foi capaz de abandonar alguns traços da sua cultura autóctone, posto que esta já não se 

encaixa mais na sua atual conjectura de vida.  

Um outro fator que deve ser considerado com atenção é a questão da autoria. Nesse 

caso, temos um autor que escreve sobre mulheres. Logo, será que, como homem, ele teria a 

sensibilidade de representar de forma fidedigna as mulheres? A demanda do gênero de quem 

escreve pode influenciar no modo como a personagem é retratada?  
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Para atingir os objetivos aqui propostos, o presente trabalho encontra-se dividido em 

dois capítulos e um anexo. No primeiro, faremos uma análise de importantes questões teóricas. 

Procuraremos discutir, brevemente, os conceitos de feminismo ocidental, distinguindo algumas 

de suas diferentes concepções, assim como as alternativas africanas, tais como o Motherism, 

proposto por Catherine Acholonu; Womamism, de Chikwenye Okonjo Ogunyemi; Stiwanism, 

de Molara Ogundipe-Leslie; Negofeminism, de Obioma Nnaemeka e o Africana Womanism, de 

Cleonora Hudson-Weems. O segundo capítulo discorrerá sobre as representações femininas nas 

duas obras analisadas. Averiguaremos se tais representações romanescas apresentam ou não 

traços privilegiados pelo Africana Womanism, vertente escolhida para exemplificarmos nossa 

interpretação. Achamos necessário criar um capítulo em anexo, no qual procuraremos dar uma 

visão geral sobre o que é ser mulher na Guiné-Bissau na atualidade, assinalando seu contexto 

social e abordando questões como o trabalho, a família, o casamento, a maternidade, a 

participação no processo de independência do país, a proteção social, a participação política, a 

educação e a violência. Para tal, nos pautamos em dados oficiais do governo da Guiné-Bissau. 

Logo, através da análise das representações dessas personagens femininas, esta pesquisa 

procura contribuir para o campo dos estudos sobre as mulheres africanas. Além disso, busca 

expandir os conhecimentos sobre os feminismos africanos e, dessa forma, trazer à pauta a 

questão da mulher africana na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

1 – ALTERNATIVAS AFRICANAS PARA O FEMINISMO OCIDENTAL 

 

Muito se questiona sobre o fato do feminismo não fazer parte do universo das mulheres 

africanas, uma vez que este não se configuraria em um “discurso da autenticidade africana”, 

conforme postula Baaz (2001), assim como seus preceitos não apresentariam uma 

essencialidade africana, nem “um lastro comum das tradições e culturas africanas onde 

germinam variadas práticas culturais, que em termos históricos, têm prevalecido no continente” 

(BAMISILE, 2013, p. 258). Desta forma, como o feminismo não se originou em território 

africano, não representaria a mesma relevância para as mulheres africanas e ocidentais de um 

modo geral.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Aidoo (1988), escritora e dramaturga ganense, e 

Acholonu (1995), escritora nigeriana e pesquisadora sobre Estudos Africanos de Cultura e 

Gênero, alegam que o feminismo ocidental seria considerado como algo ruim que se infiltrou 

na África, posto que seus preceitos são algo que lhes é alheio a sua realidade e que destrói a 

verdadeira essência dos valores africanos. Logo, também para essas estudiosas, as questões 

sobre o feminismo ocidental também não representariam as mulheres africanas. Harding (1993) 

igualmente vai pelo mesmo viés de pensamento, uma vez que, ao fazer uma revisão sobre a 

teoria feminista, nos mostra o fato de que, em um primeiro momento, as feministas ocidentais 

refutaram os mais diversos discursos teóricos que defendem que há um homem universal, sendo 

ele sujeito e objeto de todas as teorias existentes. Contudo, as mesmas, na tentativa de expor a 

experiência feminina, criaram, em contrapartida, uma mulher universal. Assim, como as teorias 

patriarcais representam os homens brancos, ocidentais, burgueses e heterossexuais, as 

feministas ocidentais, que também se originam dessas mesmas camadas sociais, tendem a 

reproduzir as tendências do patriarcado, isto é, consideram apenas as questões das mulheres 

brancas, burguesas e ocidentais, reproduzindo uma mulher universal. Harding (1993) declara:  

 

Uma vez entendido o caráter arrasadoramente mítico do "homem" universal e 

essencial que foi sujeito e objeto paradigmáticos das teorias não feministas, 

começamos a duvidar da utilidade de uma análise que toma como sujeito ou 

objeto uma mulher universal - como agente ou como matéria do pensamento. 

Tudo aquilo que tínhamos considerado útil, a partir da experiência social de 

mulheres brancas, ocidentais, burguesas e heterossexuais, acaba por nos 

parecer particularmente suspeito, assim que começamos a analisar a 

experiência de qualquer outro tipo de mulher (HARDING, 1993, p. 8-9). 

 

Nesse mesmo ensaio, Harding (1993) alega que as feministas ocidentais somente se 

rebelaram contra o patriarcado porque as mesmas já eram privilegiadas, uma vez que tinham 
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acesso à educação e faziam parte da elite. Dessa forma, enquanto faziam suas reivindicações 

pelo seu espaço na sociedade e igualdade aos homens, deixaram de lado as “outras mulheres”, 

ou melhor, as mulheres negras, as pobres, as indígenas, as lésbicas e as colonizadas. Logo, as 

“outras mulheres”, não se sentindo representadas, passaram a renegar a teoria feminista 

ocidental, muitas vezes até repudiando o termo feminismo, no intuito de pensar em teorias mais 

inclusivas. Para essas “outras mulheres”, o feminismo ocidental limitava-se somente à questão 

da diferença social entre homens e mulheres (dominação patriarcal), não levando em conta 

outras questões como raça, colonialismo, classe, língua, questões estas que não fazem parte da 

realidade (nem das preocupações) das feministas ocidentais. 

Spivak (2010) segue a mesma linha de raciocínio, uma vez que alega que as feministas 

ocidentais, por serem mulheres, se consideram aptas a falar dos problemas enfrentados pelas 

mulheres do Terceiro Mundo (negras, asiáticas, latino-americanas, indígenas), apropriando-se 

de suas falas. Entretanto, a pesquisadora defende que se deve olhar para as especificidades de 

suas próprias posições e reconhecer os contextos políticos, culturais e institucionais nos quais 

se está inserido, uma vez que “the space of which one speaks is always crossed by conflicting 

discourses and changes of appearance according to social class, education, genre, sexuality and 

ethnicity” 2 (SPIVAK, 2010, p. 167). 

Mediante a esse incômodo sobre o feminismo ocidental, as primeiras mulheres a 

contestar a teoria feminista ocidental foram as afro-americanas. Alice Walker (1983), por 

exemplo, se manifesta opondo-se ao termo “feminismo” e propondo o conceito de womanism. 

Para ela, esse termo equivale a noção de solidariedade, posto que uma womanista seria uma 

pessoa que está envolvida e preocupada com a harmonia entre homens e mulheres, oposto ao 

feminismo, que estaria direcionado ao alcance dos direitos iguais entre homens e mulheres. 

Segundo Collins (1991), o pensamento feminista das mulheres negras está relacionado com 

projetos de justiça social e dignidade humana, questões estas bem mais amplas do que a 

equiparação entre homens e mulheres. 

Antes de adentramos às teorias feministas relacionadas às mulheres negras, vale pontuar 

algumas informações sobre o feminismo ocidental. 

 

 

 

                                                 
2 O espaço do qual se fala está sempre atravessado por discursos conflitantes e muda de aspecto conforme a classe 

social, a educação, o gênero, a sexualidade e a etnia” (SPIVAK, 2010, p. 167, tradução nossa). 
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1.1 - O feminismo ocidental 

 

Inúmeras são as definições acerca do termo feminismo. Para Smith (1998), o feminismo 

é a teoria e a prática política que visa libertar as mulheres de todas as cores, classes, habilidades, 

orientações sexuais e idades de todas as formas de opressão. Já Richards (1980) sustenta que o 

feminismo se concentra nas injustiças sistemáticas e econômicas que as mulheres 

experimentam devido ao seu sexo. Independente da definição, todas elas remetem, de alguma 

forma, evidenciar e defender os direitos femininos. 

O feminismo conta com um longo trajeto de luta contra a opressão feminina, que é 

baseada no controle patriarcal. Os questionamentos a favor da emancipação das mulheres, em 

todos os âmbitos, começaram a ser esboçados nas obras de suas mais importantes 

representantes, tais como Mary Wollstonecraft, em A Vindication of the Rights of Woman 

(1792); Hubertine Auclert, no periódico La Citoyenne (1882); Olive Schreiner, com Women 

and Labour (1911); Virgínia Woolf, com A Room of One’s Own (1929); e Simone de Beauvoir, 

com o Segundo sexo (2009). Essas obras apontam a opressão vivida pelas mulheres nas épocas 

retratadas, quando estas reivindicavam por uma melhor educação, ou por uma alternativa para 

evitar a maternidade e o casamento, por exemplo.  

Se fizermos um pequeno panorama sobre a história das mulheres ocidentais ao longo da 

história da civilização, perceberemos que estas sempre foram submetidas ao poder patriarcal e 

diminuídas socialmente. Comecemos pela Grécia antiga. Nesse período, as mulheres estavam 

equiparadas aos escravos e lhes era negado o conhecimento, conforme atestam Alves & 

Pitanguy (2003): 

 

Estando assim limitado o horizonte da mulher, era ela excluída do mundo do 

pensamento, do conhecimento, tão valorizado pela civilização grega. Exceção 

feita das hetairas, cortesãs cujo cultivo das artes tinha como objetivo tornálas 

agradáveis companheiras dos homens em seus momentos de lazer, a mulher 

grega não tinha acesso à educação intelectual. O único registro histórico de 

um centro para formação intelectual da mulher foi a escola fundada por Safo, 

poetisa nascida em Lesbos no ano de 625 a.C. (ALVES & PITANGUY, 2003, 

p. 1214). 

 

No que se refere à Idade Média, as condições sociais das mulheres não se alteram muito. 

Não obstante, elas passam a ter uma participação maior na vida social e econômica, uma vez 

que há uma diminuição da presença masculina devido às guerras. Vale apontar que, neste 

período, as mulheres sofreram bastante devido à Inquisição, tanto da Igreja Católica quanto das 
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religiões protestantes. Já no que se refere ao Renascimento, destaca-se a exploração e a 

desvalorização da mão de obra feminina. A situação das mulheres começa a ter uma pequena 

mudança com os ideais iluministas, posto que estas passam a se organizar para lutarem pelos 

seus interesses. Alves & Pitanguy (2003) destacam os nomes de Marie Olympe Gouges (1748-

1793), que apresentou à Assembleia Nacional da França, em 1791, a Déclaration des droits de 

la femme et de la citoyenne, documento este que reivindica direitos iguais para homens e 

mulheres; e de Mary Astell (1666-1731) que, com o escrito Some reflections upon marriage, 

de 1730, questiona o casamento e a família. De acordo com estes autores, foram as primeiras 

mulheres a terem manifestado “socialmente” os pensamentos ditos feministas. 

Ressaltemos que o termo feminismo deriva-se da palavra francesa féminisme, que 

passou a ser usada com regularidade na língua inglesa (feminism) para designar o desejo das 

mulheres de alcançarem os mesmos direitos que homens, pautando-se na igualdade entre os 

sexos. Assim, de acordo com Pinto (2010), o movimento feminista é uma das forças políticas 

mais ativas do século XX e, para compreendê-lo, é necessário entender os processos históricos 

e sociais que impulsionaram as mulheres de classe média a se oporem à opressão masculina. 

Logo, segundo a pesquisadora: 

 
A chamada primeira onda do feminismo aconteceu a partir das últimas 

décadas do século XIX, quando as mulheres, primeiro da Inglaterra, 

organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo que o primeiro deles foi o 

direito ao voto. As sufragettes, como ficaram conhecidas, promoveram 

grandes manifestações em Londres, foram presas várias vezes, fizeram greve 

de fome. Em 1913, na famosa corrida de cavalo em Derby, a feminista Emily 

Davison atirou-se à frente do cavalo do Rei, morrendo. O direito ao voto no 

Reino Unido foi conquistado em 1918 (PINTO, 2010, p. 15). 

 

Diferentemente, Alves & Pitanguy (2003) alegam que a luta efetiva sobre a igualdade 

de diretos iniciou-se na metade do século XIX, nos Estados Unidos, quando se organizaram as 

campanhas pela igualdade legislativa e pelo voto feminino: 

 

Em 1840, as americanas Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony e Lucy 

Stone passaram a liderar um sólido movimento pelos direitos das mulheres. 

As duas primeiras criaram a National Woman Suffrage Association 

(Associação Nacional para o Voto da Mulher), que, além de reivindicar o voto 

feminino, lutava pela igualdade legislativa, enquanto Stone criava a American 

Woman’s Suffrage Association (Associação Americana para o Voto das 

Mulheres), que somava às reivindicações sufragistas outras ligadas à reforma 

das leis do divórcio. Essas duas organizações foram fundidas em 1890 para 

formar a National American Woman’s Suffrage Association (NAWSA - 

Associação Nacional Americana para o Voto das Mulheres), que, contando 

com o apoio de outras ativistas, conseguiu o direito de voto às mulheres 

americanas em 1920 (ALVES & PITANGUY, 2003, p. 184). 
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Assim, a primeira grande vitória das feministas foi a promulgação da Décima Nona 

Emenda à Constituição dos E.U.A, em 1920, que permitiu às mulheres o direito ao voto. 

Independente do país, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, o fator que 

proporcionou a luta das feministas foi o seu direito ao voto. 

Apesar do feminismo ter como “base” o fim da opressão feminina, há várias 

definições/variações sobre o tema, impossibilitando, assim, um consenso. Isso reflete que, 

dependendo do contexto e da realidade que a mulher vivencie, suas necessidades e seus 

objetivos feministas serão distintos. Assim, mediante cada perspectiva, de acordo com Harding 

(1993), relaciona-se “com o uso ativo da teoria para nossa própria transformação e a das 

relações sociais, na medida em que nós, como agentes, e nossas teorias, como concepções de 

reconstrução social, estamos em transformação” (HARDING, 1993, p. 9). Ademais, é 

importante salientar que “as categorias analíticas feministas devem ser instáveis – [pois] teorias 

coerentes e consistentes em um mundo instável e incoerente são obstáculos tanto ao 

conhecimento quanto as práticas sociais” (HARDING, 1993, p. 11). 

Assim, atualmente, seria mais adequado falarmos em “feminismos”, uma vez que há 

uma extensa sucessão de definições. De acordo com Bonnici (2005), nenhuma definição é capaz 

de adequar todos os itens que são requisitados pelo termo “feminismo”. Entretanto, existem 

alguns pontos que devem ser destacados. Comecemos com o que propõe French (1985), que 

define o conceito de feminismo por intermédio de um viés que está correlacionado com outras 

áreas de estudo como a História, a Antropologia e a Psicologia, sendo como espinha dorsal da 

teoria feminista as sociedades matriarcais. Logo, para French (1985), o feminismo seria uma 

alternativa para o pensamento patriarcal. E atesta: 

 

Feminism is the only serious, coherent, and universal philosophy that offers 

an alternative to patriarchal thinking and structures… Feminists believe that 

women are human beings, that the two sexes are (at least) equal in all 

significant ways, and that this equality must be publicly recognized. They 

believe that qualities traditionally associated with women – the feminine 

principle – are (at least) equal in value to those traditionally associated with 

men – the masculine principle – and that this equality must be publicly 

recognized 3 (FRENCH, 1985, p. 442). 

                                                 
3 O feminismo é a única filosofia séria, coerente e universal que oferece uma alternativa ao pensamento e às 

estruturas patriarcais. As feministas acreditam que as mulheres são seres humanos, que os dois sexos são (pelo 

menos) iguais de maneiras significativas e que essa igualdade deve ser reconhecida publicamente. Eles acreditam 

que as qualidades tradicionalmente associadas às mulheres - o princípio feminino - são (pelo menos) iguais em 

valor aos tradicionalmente associados aos homens - o princípio masculino - e que essa igualdade deve ser 

reconhecida publicamente. (FRENCH, 1985, p. 442, tradução nossa). 
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Já estudiosas como Keohane (1982), defendem a ideia de que o feminismo tem que 

legitimar uma postura política, pois “o feminismo tenta conquistar para as mulheres direitos e 

poderes totais, tanto no contexto de classe como no sistema político dominante” (Keohane et 

al, 1982, p. 57), ou seja, conseguindo conquistas políticas que igualem homens e mulheres, 

propicia-se a emancipação das mulheres, como foi o caso da promulgação da Décima Nona 

Emenda à Constituição dos E.U.A. A partir dessa vitória, vários outros direitos foram atendidos 

e a desigualdade entre homens e mulheres começou a diminuir nos Estados Unidos. 

Simpson (1981), em seus estudos, defende a ideia de que há vários tipos de feminismos, 

sendo eles classificados como: o radical, o burguês, o marxista, o lésbico e o negro. Essa teoria 

parece ser mais complexa e agregadora, uma vez que contempla em seu meio as minorias (as 

outras mulheres). E afirma: 

 

In theory and practice, the new feminism consists of several linked 

movements: radical feminism, which sees man’s oppression of women as a 

central historical event; bourgeois feminism, which seeks to eliminate sexual 

discrimination and sex roles; cultural feminism, which hopes to embody a 

special, enhancing female sensibility; Marxist feminism which integrates a 

class and feminist analysis; black feminism which organizes the women who 

must endure both sexism and racism that white women too often act out; 

lesbian feminism, which finds central bonds between women. However, they 

share a special balancing of politics and culture 4 (SIMPSON, 1981, p. 66). 

 

Sobre esse aspecto, várias são as feministas que se identificam nessas vertentes e 

defendem essas posturas. No que tange ao feminismo radical, Bonnici ressalta que essa vertente 

do feminismo baseia-se nos pressupostos do pós-estruturalismo francês e parte da definição de 

que o patriarcalismo propaga o poder e a agressão masculina. Logo, o feminismo radical pauta-

se nos seguintes princípios, segundo Bonnici: “(1) o patriarcalismo é uma constante universal; 

(2) o sexismo existe desde os primórdios da história humana; (3) a sociedade manipula 

circunstâncias e eventos pelos quais os homens (sujeitos) exercem o poder sobre as mulheres 

(objetos)”. (BONNICI, 2005, p. 113). A principal representante do feminismo radical é Simone 

de Beauvoir e todas as feministas que seguem essa vertente postulam que a luta pelos direitos 

civis evidenciou para as mulheres que o patriarcalismo está incutido na sociedade e que, mesmo 

                                                 
4 Na teoria e na prática, o novo feminismo é composto de vários movimentos ligados: o feminismo radical, que vê 

a opressão do homem sobre as mulheres como um evento histórico central; feminismo burguês, que procura 

eliminar a discriminação sexual e os papéis sexuais [...]; Feminismo marxista que integra uma análise de classe e 

feminista; feminismo negro que organiza as mulheres que devem suportar tanto o sexismo quanto o racismo em 

que muitas vezes a mulher branca atua; feminismo lésbico, que encontra vínculos centrais entre as mulheres. No 

entanto, eles compartilham um equilíbrio especial de política e cultura. (SIMPSON, 1981, p. 66, tradução nossa). 
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os esquerdistas (que acreditam numa sociedade sem classes sociais), defendem a diferenciação 

de gênero; além disso, alegam que a sujeição da mulher corresponde à sua má disposição de 

enfrentar a falta de poder. Beauvoir, com seu livro Segundo Sexo (2009), disserta sobre a 

dominação masculina e a submissão feminina, salientando que essa dominação não se pode 

justificar somente por razões biológicas ou psicanalíticas e, principalmente, que a passividade 

das mulheres reforça a desigualdade entre os sexos. Ela afirma que não se nasce mulher, e sim, 

torna-se mulher, ou seja, levanta a discussão de que a sociedade patriarcal é quem deternima o 

que é ser uma mulher.  

Já o feminismo burguês, defendido por Saffioti (1978), alega que o capitalismo dificulta 

a participação das mulheres na produção (por engravidarem, por serem mais fracas fisicamente 

ou por terem que cuidar dos filhos). Assim, o feminismo burguês apoia o socialismo, uma vez 

que este sistema social tende a equiparar homens e mulheres. As feministas também defendem 

que a classe média camufla as contradições das classes sociais, uma vez que não são ricos nem 

pobres: 

 
Whatever revolutionary content there is in petty – bourgeois feminist praxis, 

it has been put there by the efforts of the middle class strata, especially the 

less well-off, to move socially… in this sense, petty- bourgeois feminism is 

not feminism at all; it has helped to consolidate class society by giving 

camouflage to its contradictions 5 (SAFFIOTI 1978, p. 232). 

  

No que se refere ao feminismo marxista, ele se pauta em perspectivas que entrelaçam 

classe social e sexo, produção e reprodução, e espaço público e espaço privado. As que aderem 

a esse tipo de feminismo acreditam que a sociedade é patriarcal porque os homens controlam e 

dominam a produção do trabalho. Sobre esse pensamento, Nóbrega & Santos (2004) atestam:  

 

A estrutura de classes capitalista corresponde, como que simetricamente, a 

estrutura sexual hierarquizada. Na primeira temos capitalismo que se opõe e 

domina a classe trabalhadora, na segunda temos o patriarcado que se opõe e 

domina mulheres e crianças. Desta forma, capitalismo e patriarcado, são 

ambos sistemas de exploração e entre ambos se estabelece uma relação de 

serviço mútuo, onde o sistema de valores instituído pelo patriarcado reforça, 

fundamenta e serve o controle capitalista (SANTOS, NÓBREGA, 2004, p. 6). 

 

Logo, as feministas marxistas se basearam nas teorias de Marx e Engels, uma vez que 

eles defendiam que as estruturas da família podem mudar e que a economia é o propulsor das 

                                                 
5 Seja qual for o conteúdo revolucionário que existe na praxis feminista pequeno-burguesa, foi colocado ali pelos 

esforços do estrato da classe média, especialmente os menos abastados, para se mover socialmente... nesse sentido, 

o feminismo pequeno-burguês não é feminismo de verdade; pois ajudou a consolidar a sociedade de classe, dando 

camuflagem às suas contradições. (SAFFIOTI, 1978, p. 232, tradução nossa). 
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mudanças, possibilitando, então, a quebra da desigualdade feminina. De acordo com Haraway 

(1995), embora as questões femininas não sejam exclusivamente pauta do marxismo, ele pode 

colaborar com o feminismo, já que o trabalho da mulher, até então, é visto como inferior ao 

trabalho do homem (e seus salários são menores). Portanto, a mulher seria candidata ao 

pensamento marxista, posto que ela pertence a uma classe discriminada na sociedade. 

Já no que tange ao feminismo lésbico, ele defende a homossexualidade, uma vez que as 

feministas dessa categoria lutam contra as ideologias que somente se baseiam no 

relacionamento heterossexual, além de se sentirem insastifeitas com a generalização dos 

estudos feministas, dentro da qual não se sentiam inseridas. Suas principais representantes são 

Alice Walker e Rita Mae Brown. 

A última categoria defendida por Simpson (1981) se refere ao feminismo negro. Este se 

relaciona com as reivindicações lideradas pelas mulheres negras norte-americanas, no intutito 

de enfrentar a opressão e a marginalização sexista. Isso ocorre porque sua realidade, seus 

problemas e seus desejos são distintos das mulheres brancas americanas. De acordo com 

Velasco (2012), o movimento feminista negro surgiu a partir da ligação entre dois movimentos, 

o abolicionismo e o sufragismo americano, numa difícil convergência. Apesar das mulheres 

negras terem tido uma presença marcante nesses dois movimentos, devido ao racismo e ao 

sexismo, elas não foram levadas em conta. Por esse motivo, elas se manifestaram para 

reinvindicarem seus direitos. 

Ainda de acordo com Velasco (2012), uma das principais vozes do feminismo negro foi 

Sojourner Truth, que, no século XIX, estabeleceu junto com Ida Wells as bases do que seria o 

pensamento feminista negro. A inquietude surgiu, de acordo com Garcia (2011), pelo fato das 

mulheres brancas de classe média reinvindicarem seu direito de votar, os direitos educativos, o 

fato de não poderem ocupar cargos públicos ou não poderem participar de reuniões políticas. 

Elas solicitaram apoio às mulheres brancas operárias e mulheres negras, entretanto, não 

incluiram nos seus pleitos as demandas e os problemas dessas mulheres. Segundo Davis (2013), 

o movimento feminista branco americano organizou ações importantes, como a primeira 

Convenção dos Direitos das mulheres, em Seneca Falls, que culminou na redação da Declaração 

dos Sentimentos, texto que fundou o movimento sufragista dos Estados Unidos, em 1848. Ainda 

de acordo com Davis (2013), esse documento foi o primeiro passo para conscientização dos 

direitos das mulheres, no século XIX.Contudo, demonstra também as primeiras contradições 

com relação à posição social e racial das mulheres americanas, assim como as incongruências 

entre os discursos: 
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Foi o culminar de uma teoria de anos de insegurança, muitas vezes silenciada, 

apontando de forma desafiadora para a condição política, social, doméstica e 

religiosa que era contraditória, frustrante e absolutamente opressora para as 

mulheres burguesas e da crescente classe média. No entanto, como 

consumação rigorosa da consciência do dilema das mulheres brancas de classe 

média, a Declaração ignorou a situação difícil da classe de mulheres brancas 

trabalhadoras, como ignorou a condição das mulheres negras no Sul e no 

Norte. Por outras palavras, a Declaração de Seneca Falls propôs uma análise 

da condição feminina que desprezou as circunstâncias das mulheres fora da 

classe social das autoras do documento (DAVIS, 2013, p. 45). 

 

Assim, ao perceberem que não foram incluídas nas protestações feministas, as mulheres 

negras americanas começaram a pensar em um movimento feminista relacionado à sua 

realidade. Segundo  Garcia (2015), o texto fundacional do feminismo negro foi o 

discurso intitulado “Por acaso não sou uma mulher?”, de Sojourner Truth, na convenção dos 

Direitos da Mulher, em Akron (Ohio – EUA), em 1852. A autora era uma escrava alforriada de 

Nova York, que não sabia ler nem escrever, uma vez que era proibida sob pena de morte a 

alfabetização de escravos. No seu pronunciamento, deu enfoque, pela primeira vez na história, 

aos problemas específicos das mulheres negras, as quais eram duplamente excluídas (por serem 

mulheres e negras). Durante a convenção, os homens ironizavam o discurso das mulheres 

solicitando seu direito ao voto, já que estas (para eles) nem conseguiam atravessar uma poça ou 

utilizar uma carrugem sem a ajuda de um homem. Assim, Sojourner Truth debateu esses 

comentários questionando se realmente a fragilidade feminina era incompatível com o sufrágio: 

 

Creio que com esta união dos negros do sul e das mulheres do norte, todos 

falando de direitos, os homens brancos estariam com grandes problemas bem 

rapidamente. Este homem diz que as mulheres necessitam da ajuda dos 

homens para subirem nas carruagens, cruzar as ruas, e que devem ter o melhor 

lugar em todas as partes. Mas a mim ninguém me ajuda a subir em carruagens, 

nem me deixam o melhor lugar. Por acaso eu não sou uma mulher? Olhem–

me! Olhem meus braços! Eu arei e plantei e colhi e nenhum homem era melhor 

do que eu! E por acaso eu não sou uma mulher? (...) tive treze filhos e os vi 

serem vendidos como escravos e enquanto eu chorava com a dor de uma mãe, 

ninguém além de Jesus me ouvia! E por acaso eu não sou uma mulher? 

(GARCIA, 2015, p. 59). 

 

Logo, as feministas negras norte-americanas foram as primeiras a evidenciar a ligação 

entre raça e gênero como um determinante na diferença entre as mulheres. Assim como também 

anexaram a crítica ao feminismo enquanto teoria e prática, principalmente na dificuldade em 

admitir a diversidade interna ao movimento, especialmente no que tange à questão da raça. 

Quanto a isso, Hooks (1984) é taxativa: 
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A central tenet of modern feminist thought has been the assertion that "all 

women are oppressed." This assertion implies that women share a common 

lot, that factors like class, race, religion, sexual preference, etc. do not create 

a diversity of experience that determines the extent to which sexism will be 

an oppressive force in the lives of individual women. Sexism as a system of 

domination is institutionalized but it has never determined in an absolute way 

the fate of all women in this society. Being oppressed means the absence of 

choices. It is the primary point of contact between the oppressed and the 

oppressor. Many women in this society do have choices, (as inadequate as 

they are) therefore exploitation and discrimination are words that more 

accurately describe the lot of women collectively in the United States 6 

(HOOKS, 1984, p. 5). 

 

Na atualidade, algumas das principais feministas negras são Bell Hooks, Patrícia Hill 

Collins, Angela Davis, entre outras, e seus propósitos são desenvolver um programa amplo de 

denúncia e desconstrução do saber do feminismo ocidental branco, uma vez que este não as 

representa. Portanto, não é à toa que Hooks (1984) afirma que é essencial para a luta feminista 

que as mulheres negras reconheçam o ponto de vista de sua marginalidade e que façam uso 

dessa perspectiva para criticar as classes domintes racistas. 

Vale aqui destacar a concepção de feminismo negro de Patrícia Hill Collins. Ela 

estabelece o conceito de interseccionalidade, na qual a raça, o gênero e a classe são os principais 

pilares da opressão que afeta as mulheres negras nas sociedades pós-coloniais da diápora negra. 

Segundo a pesquisadora: 

 
Os eixos ou sistemas de opressão compartilham uma concepção ideológica 

apoiada nas noções de superioridade e inferioridade para construir suas ideias 

de dominação. A matriz de dominação é estruturada ao longo dos eixos e em 

vários níveis. Assim, o pensamento feminista negro, ao assentar-se na 

interseccionalidade de opressões, está atento ao exame destes níveis, 

provocando, uma mudança paradigmática, ao priorizar, nas investigações, as 

experiências das mulheres negras, forçando assim o surgimento de novas 

interpretações sobre as relações sociais de dominação e resistência, ou melhor, 

revelando, principalmente, outras formas de saber que permitem/têm 

permitido aos grupos subordinados se autodefinirem a partir de suas próprias 

realidades. Por conseguinte, o pensamento feminista negro enfatiza os três 

                                                 
6 Um princípio central do pensamento feminista moderno tem sido a afirmação de que "todas as mulheres são 

oprimidas". Essa afirmação implica que as mulheres compartilham uma particularidade em comum, e que fatores 

como classe, raça, religião, preferência sexual, etc não criam uma diversidade de experiências que determina em 

que medida o sexismo será uma força opressiva na vida das mulheres individuais. O sexismo como sistema de 

dominação é institucionalizado, mas nunca determinou de forma absoluta o destino de todas as mulheres nesta 

sociedade. Ser oprimido significa a ausência de escolhas. É o principal ponto de contato entre oprimidos e 

opressores. Muitas mulheres nesta sociedade têm escolhas (que podem ser inadequadas), portanto, a exploração e 

a discriminação são palavras que descrevem com maior precisão o número de mulheres coletivamente nos Estados 

Unidos. 
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níveis como locais de dominação, mas, também, como locais potenciais de 

resistência (COLLINS, 1991 apud CARDOSO, 2012, p. 58). 

 

Collins também ressalta que a luta das mulheres negras pauta-se em cinco aspectos 

fundamentais, sendo eles: (1) o legado de uma história de luta contra a escravidão; (2) a 

interseção entre raça, gênero e classe; (3) o combate aos estereótipos; (4) a atuação como mães, 

professoras e líderes comunitárias; e (5) a política sexual (COLLINS, 1991 apud BAIRROS, 

1995, p. 95).   

 

1.2 - O feminismo africano 

 

No continente africano, a participação das mulheres nos movimentos feministas também 

teve a sua história, ainda que de forma diferente. Conforme alega Fall (2007), entre as décadas 

de 1960 e 1970, muitos estados africanos ainda estavam saindo de uma sangrenta luta pela 

independência e seus habitantes estavam concentrados na construção de suas nações. Assim, 

para a pesquisadora, as reinvindicações das feministas ocidentais não tiveram muita comoção 

entre as mulheres africanas, uma vez que elas estavam com outras questões a serem resolvidas, 

como tornar seu povo independente de sua metrópole. 

Contudo, em 1985, de acordo com Pereyra y Mora (1998), foi iniciado o Movimento 

das Mulheres Africanas na Conferência das Nações Unidas em Nairobi (Quênia), onde se 

concentrou um grupo de ativistas, escritoras e pesquisadoras que tinham como propósito pensar 

sobre um femisnismo que estivesse realmente relacionado com a realidade das mulheres 

africanas, uma vez que o feminismo ocidental não atenderia às suas concepções de vida. 

As reivindicações dessas mulheres africanas pautavam-se na premissa de que as 

categorias de gênero ocidental se apresentariam como dicotômicas e binárias, destacando 

principalmente uma oposição entre mulheres e homens, sendo este superior e dominante. Como 

na maioria dos países africanos, não existe essa concepção de incompatibilidade entre homens 

e mulheres. Para o feminismo africano, a questão fundamental seria enfrentar as opressões de 

gêneros, políticas, econômicas e sociais, ou seja, combater questões relacionadas ao racismo, 

ao neocolonialismo, ao imperialismo, ao fundamentalismo religioso e aos sistemas políticos 

corruptos. Assim, enquanto o discurso feminino ocidental enfatizaria o individualismo e a 

equiparação entre homens e mulheres, o discurso africano daria ênfase ao coletivo, ao 

compartilhamento do poder, com projetos de justiça social e dignidade humana, conforme 

destaca Pereyra y Mora (1998): 
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[...] las mujeres africanas tienen como objetivo último conseguir em bien del 

grupo, más que su propria promoción individual, a través de sus asociaciones. 

Mediante formas novedosas de cooperación las africanas han transformado su 

marginalización en una nueva puerta para ampliar sus alternativas y proponer 

una cooperación que reformule los valores que rigen sus sociedades7 

(PEREYRA y MORA, 1998, p. 30). 

   

 De acordo com Figueroa e Hurtado (2014), o feminismo africano é uma vertente do 

feminismo negro. Assim, este subdivide-se em: feminismo afrolatinoamericano; feminismo 

afrocaribenho; feminismo afro-americano; feminismo africano; e feminismo das mulheres 

negras britânicas. E, do mesmo modo que as diferentes vertentes dos feminismos negros se 

diferenciam em muitos aspectos, os feminismos africanos também abordam algumas 

perspectivas distintas. Especifiquemos agora algumas delas, tais como: o Motherism, proposto 

por Catherine Acholonu; o Womamism, de Chikwenye Okonjo Ogunyemi; o Stiwanism, de 

Molara Ogundipe-Leslie, Negofeminism de Obioma Nnaemeka e o Africana Womanism, de 

Clenora Hudson-Weems. 

 

1.2.1 - Motherism, de Catherine Acholonu 

 

O conceito Motherism, cunhado pela escritora nigeriana, pesquisadora e ex-professora 

de Estudos Africanos de Cultura e Gênero Catherine Acholonu (1995), apresenta como base o 

pressuposto de que, nas sociedades tradicionais africanas, as mulheres nunca estiveram em 

desvantagem em relação ao homem. De acordo com a pesquisadora, a ideia patriarcal de que 

as mulheres seriam inferiores aos homens foi trazida pelo colonialismo ocidental e árabe, posto 

que, na ideologia e na religião cristã e islâmica, essa premissa tem forte valor. Assim, Achonolu 

ressalta que a submissão das mulheres foi uma estratéga do colonialismo, uma vez que os 

europeus tinham consciência da importância das mulheres nas sociedades africanas. Portanto, 

para que os colonizadores europeus tivessem êxito ao conquistar a África, seria necessário que 

o poder das mulheres fosse reprimido. 

Outro ponto importante no conceito de Motherism está relacionado com a importância 

da mulher na sua condição de mãe. Logo, a pesquisadora estabelece que a maternidade faz parte 

                                                 
7 As mulheres africanas têm como último objetivo conseguir o bem do grupo, mais do que sua própria promoção 

individual, através de suas associações. Mediante formas duvidosas de cooperação, as africanas têm transformado 

sua marginalização em uma nova porta para ampliar suas alternativas e propor uma cooperação que reformule os 

valores que regem sua sociedade (PEREYRA y MORA, 1998, p. 30, tradução nossa). 
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da essência da mulher e da cosmologia africana, e que, por meio dela, a sociedade se 

desenvolveria sadiamente. Achonolu (1995) ainda ressalta:  

 
(...) a cooperação com aquilo que é a natureza essencial para o entendimento 

do que é o Motherism e que a tarefa do Motherism é a de cuidar e proteger a 

coesão natural e essencial da família, da criança, da sociedade e do ambiente 

onde ela coexiste (ACHONOLU, 1995, p. 93).  

 

Sendo assim, a teoria feminista africana deve, necessariamente, estar associada à 

maternidade, uma vez que, por meio dela, as mulheres africanas poderiam alcançar a liberdade 

psicológica e social. A mulher negra seria essencialmente representada como mãe, e essa 

concepção representaria o amor, a tolerância, e a cooperação entre os sexos, sendo esses 

elementos a base para pensarmos em feminismo africano. Desta forma, destaca: 

 
An Afrocentric feminist theory, therefore, must be anchored on the matrix of 

motherhood which is central to African metaphysics and has been the basis of 

the survival and unity of the black race through the ages. Whatever Africa’s 

role may be in the global perspective, it could never be divorced from her 

quintessential position as the Mother Continent of humanity, nor is it 

coincidental that motherhood has remained the central focus of African art, 

African literature (especially women's writing), African culture, African 

psychology, oral traditions, and empirical philosophy. Africa’s alternative to 

Western feminism is MOTHERISM and Motherism denotes motherhood (…). 

The Motherist is the man or woman committed to the survival of Mother Earth 

as a hologrammatic entity. The weapon of Motherism is love, tolerance, 

service, and mutual cooperation of the sexes (…). The motherist writer (…) is 

not a sexist. The motherist male writer or artist does not create his work from 

a patriarchal, masculinist, dominatory perspective. He does not present 

himself arrogant, all knowing self-righteous before his muse 8 (ACHONOLU, 

1995, p. 3). 

 

Nota-se que, segundo Achonolu, tanto os homens como as mulheres podem ser 

Motherists, uma vez que estejam preocupados com as ameaças que a África sofre com as 

constantes guerras, com a fome, com a exploração política e econômica, com o abuso sofrido 

                                                 
8 Uma teoria feminista afrocêntrica, portanto, deve estar ancorada na matriz da maternidade, que é fundamental 

para a metafísica africana e tem sido a base da sobrevivência e da unidade da raça negra ao logo dos tempos. 

Qualquer que seja o papel da África na perspectiva global, nunca poderá ser separado da sua posição por excelência 

como o Continente-mãe da humanidade, nem é coincidência que a maternidade permaneça como o foco da arte 

africana, da literatura africana (especialmente escrita pelas mulheres), da cultura africana, da psicologia africana, 

das tradições orais e da filosofia empírica. A alternativa da África ao feminismo ocidental é o MOTHERISM e o 

Motherism denota a maternidade (...). O Motherist é o homem ou mulher comprometido com a sobrevivência da 

Mãe-terra como uma entidade hologramática. A arma do Motherism é amor, tolerância, serviço e cooperação 

mútua dos sexos (...). O escritor Motherist (...) não é um sexista. O escritor ou artista Motherist não cria seu trabalho 

de uma perspectiva patriarcal, masculina e dominadora. Ele não se apresenta arrogante, todos sabendo o bem-estar 

justo antes de sua musa (ACHONOLU, 1995, p. 3, tradução nossa). 
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pelas crianças. Logo,  um Motherist seria uma pessoa que está atenta em resguardar o seu povo, 

sendo o conceito de Motherism baseado em um princípio humanista.  

Outro fator a ser destacado é que, segundo tal pensamento, o patriarcado e o matriarcado 

seriam puramente criações ocidentais e não corresponderiam às realidades sociais africanas. 

Assim, a pesquisadora rejeita tais conceitos e cria novos termos que podem, de fato, ser usados 

para explicar o desenvolvimento socioeconômico africano e as realidades culturais sem 

qualquer exagero ou distorção. Em vez de usar os termos patriarcado ou matriarcado em seu 

discurso feminista, a pesquisadora opta por dois termos: “patrifocality” e “matrifocality”. No 

contexto do Motherism, os dois novos termos podem ser usados para explicar a 

complementariedade entre homens e mulheres, em que nenhum gênero domina a forma como 

a sociedade é organizada. Segundo a teórica, os homens africanos são geralmente dominantes 

nas esferas sócio-políticas da África, enquanto as mulheres africanas dominam os segmentos 

espirituais e metafísicos, havendo, assim, uma complementarização entre os gêneros: 

 
Patriarchy, the system that places men on top of the social and political ladder 

seems to be an inappropriate term for describing the organization of the social 

systems of African peoples. This is because several African societies reflect 

systems with ranging degrees of dualsex hierarchies in which men and women 

exist in parallel and complementary positions and roles within the society. 9 

(ACHONOLU, 1995, p. 233) 

 

Vale destacar, ainda, que Achonolu, em tese, rechaça a concepção do feminismo 

ocidental, uma vez que ele “é anti-mãe, anti-criança, anti-natureza e anti-cultura africana” 

(ACHONOLU, 1995, p. 80). Ou seja, o feminismo ocidental, principalmente o radical, 

desencadearia em uma desestruturanção das bases familiares, visto que as mulheres deixariam 

de se empenhar totalmente à sua família, uma vez que a maternidade é vista como um sério 

obstáculo para o progresso das mulheres e da emancipação na sociedade.  

Por último, para Achonolu (1995), não há necessidade das mulheres africanas adotarem 

para si as ideologias femininas ocidentais, uma vez que, seja qual for a vertente ocidental 

escolhida (radical, burguesa, lésbica, marxista, entre outros) eles não corresponderiam às 

particularidades culturais nem históricas africanas. E ressalta:  

 

                                                 
9 Patriarcado, o sistema que coloca os homens em cima do social e da escada política parece ser um termo 

inadequado para descrever a organização dos sistemas sociais dos povos africanos. Isto é porque várias sociedades 

africanas refletem sistemas com graus variados de duplas hierarquias sexuais em que homens e mulheres existem 

em paralelos e posições e papéis complementares dentro da sociedade (ACHONOLU, 1995, p. 233, tradução 

nossa). 
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It is impracticable, almost suicidal, for African women to adopt western 

feminist ideologies without regard for the basic and fundamental historical, 

cultural and ideological differences, world view and raison d’etre of both 

cultures…African feminism, unable to identify with the extremes of Western 

Feminism must carve out its own identity; must search out its own poetics and 

find a name adequate to describe its own idiosyncrasies; its peculiar origin, its 

subject matter, its raison d’etre, its Weltanschauung 10 (ACHONOLU, 1995, 

p. 103-104). 

 

Por essa razão, segundo a autora, as mulheres africanas não deveriam procurar por uma 

igualdade entre os sexos, conforme insistem as feministas ocidentais, visto importar, para as 

africanas, a complementaridade entre entre homens e mulheres. Para a pesquisadora, a 

igualdade entre os sexos na cosmologia africana é “confrontacional e auto-destrutiva” 

(ACHONOLU, 1995, p. 106), enquanto que sua complementariedade representa entendimento 

mútuo, ação mais compatível com essência das culturas africanas. 

 

1.2.2 -  Womanism, de Chikwenye Okonjo Ogunyemi 

 

A também nigeriana e crítica literária Chikwenye Okonjo Ogunyemi defende o conceito 

de Womanism. Essa corrente do feminismo africano é semelhante ao Womanism cunhado pela 

feminista negra norte-americana Alice Walker, contudo, apresenta alguns detalhes que remetem 

à realidade da mulher africana.  

Resumidamente, o Womanism de Alice Walker (1983) sustenta que o feminismo deve 

englobar todas as mulheres, sejas elas brancas ou negras, de qualquer condição socio-

econômica e independente de sua orientação sexual, procurando sempre o engrandecimento da 

condição da mulher. A autora alega: 

 
A black feminist or feminist of color… A woman who loves other women, 

sexually and/or nonsexually. Appreciates and prefers women’s culture, 

women’s emotional flexibility (values tears as a natural counterbalance of 

laughter), and women’s strength. Sometimes loves individual men, sexually 

and/or non-sexually committed to survival and wholeness of entire people, 

male and female. Not a separatist, except periodically for health. Traditionally 

universalist…loves music. Loves dance. Loves the moon. Loves the spirit. 

                                                 
10É impraticável, quase suicida, que as mulheres africanas adotem ideologias feministas ocidentais sem 

ter em conta as diferenças históricas, culturais e ideológicas fundamentais e fundamentais, a visão mundial e a 

razão de ser de ambas as culturas... O feminismo africano, incapaz de se identificar com os extremos do feminismo 

ocidental deve concretizar sua própria identidade; deve buscar sua própria poética e encontrar um nome adequado 

para descrever suas próprias idiossincrasias; sua origem peculiar, seu objeto, sua razão de ser, é Weltanschauung 

(Acholonu 1995, p. 103-104, tradução nossa). 
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Loves struggle. Loves the folk. Loves herself. Regardless; womanist is to 

feminist as purple is to lavender 11 (WALKER, 1983, p. 11-12).  

 

Segundo Walker (1983), o feminismo está relacionado a todas as mulheres, entretanto, 

sustenta que há uma necessidade de particularização, que seria o womanism, direcionado às 

questões referentes à realidade das mulheres negras ou não brancas. Walker utiliza a alegoria 

“womanism is to feminist as purple to lavender” para explicar as semelhanças que abrangem 

todas as mulheres (a cor roxa) e as especificidades das negras e não negras (a cor lavanda). 

Logo, as womanists além de se envolverem em questões relacionadas ao feminismo em geral, 

também se dedicam em superar as questões relacionadas à discriminação racial e desigualdades 

sociais. 

Já o womanism, defendido por Chikwenye Okonjo Ogunyemi (1988), promove a 

complementariedade entre homens e mulheres e sua luta contra a discriminação da raça negra 

e exploração de todas as suas formas. Também é primordial para as Womanists africanas 

promover a busca pela auto-realização feminina, mas dentro dos diversos contextos culturais 

africanos. Para Ogunyemi, as mulheres africanas vivem através do dialogismo e da colaboração 

com seus homens e devem lutar pelo auto-respeito, pelos papéis ativos e uma participação 

dinâmica em todos os aspectos sociais, para viver com dignidade ao lado de seus pais, maridos 

e irmãos, sendo estes aliados complementares. Em função desta percepção da relação entre 

homens e mulheres, os homens não seriam um inimigo nem um problema, mas sim aliados para 

superar sua situação e os problemas de desenvolvimento causados pelo colonialismo e pelo 

neocolonialismo. A autora também ressalta que o Womanism é um feminismo de acomodação, 

e que não só defende os direitos das mulheres africanas, mas também o bem-estar nos negros 

em geral, uma vez que está mais centrado nas questões da raça. Ela declara: 

 

Womanism is black centred; it is accommodationist. It believes in the freedom 

and independence of women like feminism; unlike radical feminism, it wants 

meaningful union between black women and black men and black children 

and will see to it that men begin to change from their sexist stand 12 

(OGUMYEMI, 1988, p. 65). 

                                                 
11 Uma feminista negra ou uma feminista de cor... Uma mulher que ama outras mulheres, sexualmente e/ou não-

sexualmente. Aprecia e prefere a cultura das mulheres, a flexibilidade emocional das mulheres (valores, lágrimas 

como contrapeso natural do riso) e a força das mulheres. Às vezes ama homens individuais, sexualmente e/ou não-

sexualmente comprometidos com a sobrevivência e totalidade de todas as pessoas, homens e mulheres. Não é 

separatista, exceto periodicamente pela saúde. Tradicionalmente universalista... adora música. Adora a dança. Ama 

a lua. Ama o espírito. Ama a luta. Ama o povo. Ama-se. Independentemente; womanist é feminista, como o roxo 

é a lavanda (WALKER, 1983, p.11-12, tradução nossa). 
12 Womanism é centrado no negro; é acomodacionista. Acredita na liberdade e independência das mulheres, como 

no feminismo; ao contrário do feminismo radical, quer uma união significativa entre mulheres negras, homens 
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O Womanism de Ogunyemi assemelha-se ao conceito de Alice Walker, pois ambos 

pregam a liberdade e a independência das mulheres, contudo, diferem-se em alguns fatores, tais 

como: a) faz parte da cultura das mulheres africanas a necessidade e a obsessão de ter filhos, 

posto que estes não atrapalham a sua rotina; b) o womanism de Ogunyemi é contra o amor 

lésbico, uma vez que o casamento heteroxessual e a estrutura familiar padrão (pai, mãe e filhos) 

é predominante na maioria das culturas africanas; c) devido a questões relacionadas à pobreza 

extrema em vários países africanos ou devido às leis tradicionais africanas, sendo tolerável que 

mulheres mais velhas oprimam as mais novas (geralmente as segundas mulheres do seu 

homem), assim como seria cultural que as mulheres sejam oprimidas por seus maridos. Segundo 

Ogunyemi, estas situações devem ser respeitadas no contexto africano e não seriam toleradas 

no Womanism de Alice Walker. 

Além desses três fatores, Ogunyemi agrega dez aspectos principais que toda womanist 

africana tem que saber lidar. São eles: 1) o capitalismo global e o consumo que empobrece os 

pobres; 2) as questões da política de raça e da economia; 3) feminismo e outras formas de 

imperialismo – a atitude pós-colonial em convivência com uma fraternidade global no 

feminismo; 4) confrontos inter-étnicos; 5) fundamentalismos religiosos – religiões tradicionais 

em África, o Islã, o Cristianismo; 6) elitismo, militarismo e feudalismo; 7) as questões da 

língua; 8) as restrições impostas pelo gênero; 9) a gerontocracia e 10) questão das afinidades 

parentais e outros constrangimentos culturais. Todos esses aspectos são específicos da realidade 

das mulheres africanas e são preocupações adicionais às questões feministas de uma womanist. 

Por isso, os feminismos africanos devem se separar e diferir-se dos feminismos ocidentais, uma 

vez que: 

 

As a woman with her own particular burden, knowing that she is deprived of 

her rights by sexist attitudes in the black domestic domain and by Euro-

American patriarchy in the public sphere; as a member of a race that feels 

powerless and under siege, with little esteem in the world – the black female 

novelist cannot wholeheartedly join forces with white feminists to fight a 

battle against patriarchy that, given her understanding and experience, is 

absurd. So she is a womanist because of her racial and sexual predicament 13 

(OGUMYEMI, 1988, p. 40). 

                                                 
negros e crianças negras e verão os homens começar a mudar a sua posição sexista (OGUMYEMI, 1988, p. 65, 

tradução nossa). 
13 Como uma mulher com seu próprio fardo particular, sabendo que ela está privada de seus direitos por atitudes 

sexistas no domínio doméstico negro e pelo patriarcado euro-americano na esfera pública; e como membro de uma 

raça que se sente impotente e sob cerco, com pouca estima no mundo - a romancista negra não pode unir forças 

com feministas brancas para lutar contra o patriarcado que, dada a compreensão e experiência, é absurda. Então 

ela é uma womanist devido à sua situação racial e sexual (OGUMYEMI, 1988, p. 40, tradução nossa). 
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São aspetos de extrema importância para as mulheres (e não só) da África porque 

definem o quotidiano delas influenciando, também, as relações de género. É neste sentido que 

o feminismo africano tem que se separar e diferir do feminismo branco ocidental que, por sua 

vez, está confrontado com outros problemas a resolver. 

 

1.2.3 -  Stiwanism, de Molara Ogundipe-Leslie 

 

Outra nigeriana que propõe mais uma alternativa ao feminismo ocidental é Molara 

Ogundipe-Leslie, quem nos propõe o Stiwanism, acrônimo de STIWA (Social Transformation 

Including Women In Africa). Como proposta, Ogundipe-Leslie (1994) defende que é necessário 

lutar pela satisfação das necessidades imediatas das mulheres africanas na atualidade, porém, 

mantendo o respeito pelas tradições dos costumes africanos e pelo espaço que é concedido às 

mulheres como um ser social, sendo eminente a inclusão destas no processo de transformação 

social e política dos países africanos. Para tal, não seria preciso guerrear com os homens, posto 

que homens e mulheres devem construir uma sociedade justa e harmoniosa: 

 

“Stiwa” means ‘Social Transformation’ including Women of Africa! I wanted 

to stress the fact that what we want in Africa is social transformation. It’s not 

about warring with the men, the reversal of role, or doing to men whatever 

women think that men have been doing for centuries, but it is trying to build 

a harmonious society. The transformation of African society is the 

responsibility of both men and women and it is also in their interest 14 

(OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 1). 

 

Para Ogundipe-Leslie (1994), tal processo de transformação da sociedade nunca será 

alcançado se as mulheres africanas não tivererem papéis ativos nas diferentes esferas sociais. 

Enfatiza o fato de que ambos os sexos têm papéis complementares e que, se trabalharem juntos, 

sem subverter papéis ou sem lutar uns contra os outros, as sociedades africanas experimentarão 

verdadeiras transformações para o bem-estar de todos. A estudiosa também defende o 

casamento e a vida familiar, uma vez que é nesse âmbito que a união entre homens e mulheres 

criam raízes. Para esta concepção, também é importante que as mulheres estejam conscientes 

de que as mesmas não são apenas mulheres, mas que igualmente são africanas e vivem num 

                                                 
14 “Stiwa” significa “Transformação Social” incluindo mulheres da África! Eu queria enfatizar o fato de que o que 

queremos é uma transformação social na África. Não se trata de guerrear com os homens, a inversão de papel ou 

fazer aos homens o que as mulheres pensam que os homens foram durante séculos, mas tentar construir uma 

sociedade harmoniosa. A transformação da sociedade africana é de responsabilidade de ambos e também do seu 

interesse (OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 1, tradução nossa). 
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continente subdesenvolvido. Esses fatores fazem com que sua luta seja diferente das demais 

mulheres (as brancas e as afro-americanas), pois outras questões devem ser consideradas como 

a pobreza e a fome (resquícios do colonialismo).  

Ogundipe-Leslie identifica seis aspectos que impedem o desenvolvimento das mulheres 

africanas e que devem ser abordados para que as mulheres sejam incluídas na tão necessária 

transformação social no continente, são eles: 1) A opressão externa (colonialismo, comércio de 

escravos, capitalismo do século XIX e pós-colonialismo). Para ela, as relações África/Europa 

são desiguais e, como resultado dessa relação, as mulheres africanas foram marginalizadas dos 

processos de produção e privadas das estruturas sociais nas quais elas tinham poder antes da 

dominação colonial, substituindo-as por outras estruturas de dominação masculina. 2) A 

herança da tradição feudal - considera a supremacia masculina e a desvalorização do trabalho 

feminino e continua a afetar hoje a organização social africana. 3) O atraso das mulheres - 

resultado da pobreza, da ignorância, da colonização e do neocolonialismo, bem como da falta 

de uma atitude científica em relação à experiência e à natureza. 4) O pensamento de que os 

homens africanos mantêm atitudes patriarcais porque é vantajoso e, portanto, não deixarão 

facilmente suas mulheres terem acesso ao poder, aos bens e aos privilégios. 5) A raça - a ordem 

econômica internacional é condicionada, em parte, pela raça e classe social. Estas afetam a 

economia e a política do relacionamento entre o continente africano e os países desenvolvidos. 

6) A própria mulher - as mulheres africanas são limitadas pela autoimagem negativa, por 

séculos de internalização de ideologias de patriarcado e hierarquias de acordo com o gênero. 

Esse fato limita suas possibilidades de desenvolver estratégias e tomar decisões para participar 

dos seus interesses na transformação social. 

Na visão do Stiwanism, as mulheres africanas devem conhecer seu contexto 

sociocultural e não reproduzir os pensamentos e atitudes ocidentais, principalmente os que 

corrompem os costumes e as tradições africanas. Logo, haveria uma necessidade de se separar 

do feminismo ocidental e, principalmente, não imitá-lo, uma vez que o intuito seria achar 

respostas para os problemas relacionados às africanas, e suas realidades são distintas: 

 

The creation of a new word is to deflect energies from constantly having to 

respond to charges of imitating Western feminism and, in this way, conserve 

those energies, to avoid being distracted from the real issue of the conditions 

of women in Africa… This new term describes my agenda for women in 

Africa without having to answer charges of imitativeness or having to 

constantly define our agenda on the African continent in relation to other 
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feminisms, in particular, white Euro-American feminisms which are 

unfortunately under siege by everyone 15 (OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 50). 

 

O modelo feminista do Stiwanism oferece uma práxis interessante do feminismo 

africano, uma vez que tenta corrigir as desigualdades econômicas entre as mulheres e os 

homens. Ogundipe-Leslie postula que o Stiwanism não é apenas a transformação da sociedade 

em benefício de um único sexo, mas para ambos os sexos, e um “Stiwanist” pode ser tanto um 

homem quanto uma mulher, desde que cada um deles perceba que ambos são “co-parceiros”, 

não havendo oposições binárias ideológicas entre os sexos: 

 

(…) This new term STIWA allows me to discuss the needs of African women 

today in the tradition of the spaces and strategies provided in our indigenous 

cultures for the social being of women… STIWA is about the inclusion of 

African women in the contemporary social and political transformation of 

Africa. I am sure there will be few African men who will oppose the concept 

of including women in the social transformation of Africa, which is really the 

issue. Women have to participate as co-partners in social transformation 16 

(OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 229-230). 

 

1.2.4 -  Negofeminism, de Obioma Nnaemeka 

 

O Negofeminism é uma vertente do feminismo africano formulado pela nigeriana e 

professora de Estudos Femininos e Africanos da Universidade de Indiana (EUA) Obioma 

Nnaemeka. Em seu artigo, intitulado Negofeminism: Theorizing, Practicing, and Pruning 

African’s Way, Nnaemeka (2004) ressalta a questão da paz, a gestão de conflitos e sua 

resolução, a negociação, a entrega e a cooperação entre os gêneros, o que o difere 

completamente das propostas desenvolvidas pelos feminismos ocidentais. Para desenvolver 

essa teoria, a autora se baseou na sua atuação em organizações não-governamentais (ONGs), 

                                                 
15 A criação de uma nova palavra é desviar as energias que constantemente tem que responder às acusações de 

imitar o feminismo ocidental e, desta forma, conservar essas energias, evitar se distrair da questão real das 

condições das mulheres na África... Este novo termo descreve meus objetivos para as mulheres na África sem ter 

que responder às acusações de imitatividade ou ter que definir constantemente o nosso objetivo no continente 

africano em relação a outros feminismos, em particular, feminismos brancos euro-americanos que infelizmente 

estão sob cerco por todos (OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 50, tradução nossa). 
16Este novo termo STIWA me permite discutir as necessidades das mulheres africanas hoje na tradição dos espaços 

e estratégias fornecidos pelas nossas culturas indígenas para o que as mulheres sejam seres sociais... STIWA trata 

da inclusão das mulheres africanas na transformação social e política contemporânea da África. Tenho certeza de 

que haverá poucos homens africanos que se oporão ao conceito de incluir as mulheres na transformação social da 

África, o que realmente é o problema. As mulheres têm que participar como co-parceiros na transformação social 

(OGUNDIPE-LESLIE, 1994, p. 229-230, tradução nossa). 
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defendendo os direitos humanos em algumas nações como Nigéria, Senegal, Sudão e missões 

de paz em Ruanda, Burundi e Serra Leoa.  

Para Nnaemeka, o feminismo africano é tão rico e diferenciado como a própria África 

e, sendo assim, sugere sua teoria não para aumentar as diferenças e a diversidade do pensamento 

centrado na mulher, mas sim com o intuito de dar mais detalhe às práticas que são comuns nas 

sociedades africanas, como a igualdade e a solidariedade entre as comunidades. Assim, para 

que tais princípios sejam alcançados, no âmbito do Negofeminism, destacam-se os valores de 

compromisso (de dar e de receber), do equilíbrio e da harmonia. Os adeptos dessa vertente do 

feminismo africano preocupam-se em desarmar os preceitos do patriarcado, contudo, através 

de flexibilidade, sem confrontos e mediante o diálogo.  

É interessante ressaltar que as letras NEGO, correspondem ao termo “negociação” e 

busca a harmonia entre homens e mulheres; assim como também representa a expressão “não-

ego”, ou seja, não olhar só para si e sim para o bem de sua comunidade. De acordo com 

Nnaemeka, o Negofeminism se concentra em sete aspectos: oposição ao feminismo radical; 

resistência contra a rejeição da maternidade, uma vez, que para as africanas, a maternidade é 

essencial e não considerada uma questão avessa ao feminismo; trabalha com a negociação e o 

compromisso, evitando a confrontação; é contra a exacerbação da sexualidade, uma imagem 

que os ocidentais atribuem às africanas; incentiva a participação dos homens na resolução de 

problemas, tanto sociais, quanto políticos; rejeita a universalização de conceitos e noções 

ocidentais e prioriza as necessidades das africanas.  

Para a pesquisadora, enquanto o Ocidente enfatiza o individualismo, o discurso africano 

está voltado para o coletivo, uma vez que “the foundations of shared values in many African 

cultures are the principles of negotiation, give and take, compromise, and balance” 17 

(NNAEMEKA, 2004, p. 11). Sendo assim, sua prosposta é que homens e mulheres possam 

negociar suas questões e problemas, chegando a um denominador comum, de forma que não 

haja desvantangens, pois a desarmonização entre os gêneros não é saudável para as 

comunidades africanas.  

 

 

 

                                                 
17 “os fundamentos dos valores compartilhados em muitas culturas africanas são os princípios de negociação, 

entrega e transição, compromisso e equilíbrio" (NNAEMEKA, 1999, p. 11, tradução nossa) 
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1.2.5 -  Africana Womanism, de Clenora Hudson-Weems  

 

A afro-americana e professora de inglês da Universidade de Missouri, Cleonora 

Hudson-Weems, desenvolveu o conceito do Africana Womanism, que, segundo a autora, seria 

uma ideologia exclusiva para todas as mulheres de descendência africana, independente do 

espaço físico em que elas estejam. Embora tenha sido criada por uma intelectual afro-

americana, fundamenta-se na cultura africana, logo, concentra-se necessariamente nas 

experiências, nas dificuldades e desejos das mulheres africanas. Hudson-Weems explicou a 

ótica do Africana Womanism em seu livro Africana Womanism: Reclaiming Ourselves (1993), 

enfatizando principalmente que as teorias feministas oriundas de mulheres brancas não são 

compatíveis com as mulheres negras, mesmo que elas estejam em diáspora, uma vez que tais 

teorias são incapazes de compreender alguns valores inerentes da cultura africana que 

incentivam a compatibilidade e a harmonia entre homens e mulheres e reforçam a centralidade 

da família. Logo, as africanas deveriam buscar um reencontro com sua ancestralidade, que é 

baseada em uma verdadeira teoria matriarcal e afrocentrada. Para a autora, o feminismo 

ocidental adentrou na África através das feministas brancas, mas este não representa as 

africanas. Por isso, tal fato tem que fazer com que as mulheres africanas cada vez mais se 

aproximem das suas origens, afastando-se do feminismo:  

 

I think that to talk of the terminology, feminism, we have to deal with the 

inception of the term itself and what its original design was. Who designed it 

and what were the needs of the women who designed it? It was a term created, 

designed and defined by white women… It was exclusionary. Black women 

were not accepted; they were not invited to be part of it… […] When I think 

of strong black women from Africa, from the total diaspora, I never think of 

them as feminists, because I know what feminism means to me, I know that it 

means ´get back´ 18 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 22). 

 

Para Hudson-Weems, de acordo com as culturas africanas, o sistema de gêneros entre 

homens e mulheres não é uma batalha na qual a mulher luta para conquistar poder em relação 

aos homens, da mesma forma que esta não vê o homem como seu principal inimigo e opressor, 

como as feministas brancas tendem a pensar. Há igualdade entre eles, já que, na cosmologia 

africana, a mulher é igual ao homem, pois surgiram no mundo da mesma maneira; o que não é 

                                                 
18 Eu acho que para falar sobre a terminologia, o feminismo, temos que lidar com o início do termo em si e saber 

qual foi o seu significado original. Quem projetou e qual foi a necessidade das mulheres que o projetaram? Foi um 

termo criado, projetado e definido por mulheres brancas... era excludente. As mulheres negras não foram aceitas; 

elas não foram convidadas a fazer parte disso... quando eu penso em mulheres negras fortes da África, da diáspora 

total, nunca penso nelas como feministas, porque sei o quê o feminismo significa para mim, eu sei que isso significa 

"voltar" (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 22, tradução nossa). 
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o caso da cosmologia europeia, que sustenta que a mulher é um apêndice do homem, que saiu 

de sua costela. Assim, rivalidades entre homens e mulheres não são prioridade na pauta das 

africanas. 

A teórica aponta que as necessidades das mulheres africanas são distintas das 

prioridades das mulheres brancas feministas. Logo, enquanto o Africana Womanism é 

direcionado para a família (questão primordial nas culturas africanas) e suas prioridades são a 

raça, a classe e o gênero, os feminismos ocidentais centram-se na mulher e nas questões de 

gênero. Sobre a diferença entre as mulheres brancas e as mulheres negras, no que tange ao 

feminismo, Hudson-Weems cita Bettina Aptheker (1981): 

 

Quando colocamos as mulheres no centro de nosso pensamento, constituímos 

a criação de uma matriz histórica e cultural a partir da qual as mulheres podem 

reivindicar autonomia e independência sobre suas próprias vidas. Para 

mulheres negras, tal autonomia não pode ser conseguida em condições de 

opressão racial e de genocídio cultural. Em suma, “feminismo”, no sentido 

moderno, significa empoderamento das mulheres. Para as mulheres negras, tal 

igualdade, enquanto poder, não pode ocorrer a menos que as comunidades em 

que vivem possam estabelecer com sucesso sua própria integridade racial e 

cultural (APTHEKER, 19). (HUDSON-WEEMS, 2012, s/p). 

 

Fica evidente para Aptheker (1981) que as questões da raça são primordiais e uma 

premissa para se poder abordar as questões ditas feministas quando se remete às mulheres 

negras, uma vez que elas ainda têm que lidar com as demandas decorrentes da cor de pele. Elas 

são oprimidas não apenas por causa do seu sexo, mas ostensivamente por sua raça e, para a 

maioria, essencialmente por causa da sua classe. Logo, isso não quer dizer que as questões de 

gênero não sejam importantes para as africanas, pois tais questões são verdadeiras preocupações 

para todas as mulheres; mas, no caso das africanas, é necessário combater uma tripla opressão: 

racial, classista e sexista, e o principal objetivo da Africana Womanism é “criar seus próprios 

critérios para avaliar suas realidades, tanto no pensamento quanto na ação” (HUDSON-

WEEMS, 1997, p. 24). Logo: 

 

Regardless of one's position, the implications of the feminist movement for 

the back woman are complex... Several factors set the black woman apart as 

having a different order of priorities. She is oppressed not simply because of 

her sex but ostensibly because of her race and, for the majority, essentially 

because of their class. Women belong to different socio-economic groups and 

do not represent a universal category. Because the majority of black women 

are poor, there is likely to be some alienation from the middle-class aspect of 

the women's movement which perceives feminism as an attack on men rather 



40 

 

 

 

than on a system which thrives on inequality 19 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 

19). 

 

Percebe-se que as mulheres africanas, em particular, têm sido e devem continuar a 

preocupar-se com a priorização dos obstáculos apresentados a elas na sociedade em que vivem, 

como a falta de acesso igual a oportunidades de trabalho, direito à educação de seus filhos, 

direito à saúde e, principalmente, não serem vítimas de preconceitos raciais. De acordo com 

Hudson-Weems, muito antes da questão de gênero e de classe chegar à pauta, a mulher africana 

deve lutar contra o racismo: 

 

In her 1989 writings, unlike Walker and Ogunyemi, Hudson-Weems 

establishes priorities in Africana Womanism, stating, “Africana people must 

eliminate racist influences in their lives first, with the realization that they can 

neither afford nor tolerate any form of female subjugation. Hudson-Weems 

sees sexism as a secondary problem that arises out of racism and classism 20 

(COLEMAN, 2013, p. 5).  

  

Ainda segundo a autora, essa não é uma questão para feministas ocidentais, uma vez 

que elas mesmas concordam com ele: 

 

While white feminists today are not necessarily hostile to the most dominant 

issues that impact more upon the lives of africana women, the majority are not 

sensitive to the magnitude of these concerns. For example, the feminist 

movement is not free from racism, since many feminists are guilty of it 21 

(HUDSON-WEEMS, 1993, p. 4). 

 

Hudson-Weems elenca dezoito características que permeiam a base do Africana 

Womanism. São elas: 1) terminologia própria; 2) auto-nomeação; 3) a centralidade na família; 

4) uma genuína irmandade entre as mulheres; 5) fortaleza; 6) colaboração com os homens na 

                                                 
19 Independentemente da posição, as implicações do movimento feminista são complexas... Diversos fatores 

colocam a mulher negra como tendo uma ordem diferente de prioridades. Ela é oprimida não apenas por causa de 

seu sexo, mas ostensivamente por causa de sua raça e, para a maioria, essencialmente por causa de sua classe. As 

mulheres pertencem a diferentes grupos socioeconômicos e não representam uma categoria universal. Como a 

maioria das mulheres negras é pobres, é provável que haja alguma alienação do aspecto da classe média do 

movimento feminino que percebe o feminismo como um ataque aos homens e não em um sistema que prospera 

em desigualdade (HUDSON-WEEMS, 1993, p.19, tradução nossa). 
20 Em seus escritos de 1989, ao contrário de Walker e Ogunyemi, Hudson-Weems estabelece prioridades no 

Africana Womanism, afirmando: "As pessoas africanas devem eliminar as influências racistas em suas vidas 

primeiro, com a percepção de que elas não podem nem proporcionar nem tolerar qualquer forma de subjugação 

feminina. Hudson-Weems vê o sexismo como um problema secundário que surge do racismo e do classismo 

(COLEMAN, 2013, p. 5, tradução nossa). 
21 Embora as feministas brancas de hoje não sejam necessariamente hostis às questões mais dominantes que afetem 

mais as vidas das mulheres africanas, a maioria não é sensível à magnitude dessas preocupações. Por exemplo, o 

movimento feminista não é livre de racismo, já que muitas feministas são culpadas (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 

4, tradução nossa). 
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luta de emancipação; 7) unidade; 8) autenticidade; 9) flexibilidade de papéis; 10) respeito; 11) 

reconhecimento pelo outro; 12) espiritualidade; 13) compatibilidade com o homem; 14) 

respeito pelos mais velhos; 15) adaptabilidade; 16) ambição; 17) maternidade e 18) sustento 

dos filhos.  

Conjugadas a essas características e mediante a cosmovisão africana, Hudson-Weems 

defende algumas concepções que, segundo ela, todas as mulheres africanas devem aceitar, e 

que fazem parte do cerne do Africana Womanism. A primeira delas está relacionada com a 

defesa da condição de “submissão” da mulher negra. Ressalta-se que as atividades que uma 

feminista ocidental consideraria subserviência (servir comida aos homens e aos filhos, lavar os 

pés do marido, cuidar da casa, entre outras atividades), para as africanas é considerado um gesto 

de poder. A segunda questão está relacionada com o fato de que não são consideradas nocivas 

as diferenças estruturais entre homens e mulheres, uma vez que faz parte das tradições africanas 

os papéis masculinos e os papeis femininos serem bem delimitados. E a terceira e última questão 

remete-se ao fato de que o Africana Womanism não debate questões de gênero além do âmbito 

homem/mulher, posto que os conceitos de homossexualidade e lesbianismo não fazem parte do 

debate afrocêntrico. E Coleman afirma: 

 

Hudson-Weems is interested in the impact of Africana womanism within the 

field of Africana studies and Africana women’s studies. She believes that 

Africana men and Africana women are and should be allies. Spirituality plays 

a smaller role in Hudson-Weems than in Ogunyemi’s and Walker’s 

expressions, and in another interesting departure from Walker, Hudson-

Weems rejects homosexuality outright 22 (COLEMAN, 2013 p. 5).  

 

 

Ao se fazer uma análise das cinco correntes do feminismo africano expostas acima, 

nota-se que, apesar de suas particularidades, todas elas apresentam a preocupação de se 

mostrarem opostas às teorias do feminismo ocidental, principalmente porque defendem que as 

africanas devem tratar as questões de gênero de uma forma diferente das mulheres ocidentais e 

por isso, suas premissas têm a finalidade de aproximar as mulheres africanas às suas culturas 

autóctones, resgando a tradição e se afastando da realidade ocidental.  

Assim, mediante às diferentes vertentes do feminismo africano já estudados, cabe aqui 

averiguar se os aspectos destacados por essas teorias são representados nas obras a serem 

                                                 
22 Hudson-Weems está interessada no impacto do Africana Womanism no campo dos estudos Africanos e estudos 

femininos Africanos. Ela acredita que homens e mulheres africanos são e devem ser aliados. A espiritualidade 

desempenha um papel menor em Hudson-Weems do que nas expressões de Ogunyemi e Walker, e em outra 

partida, diferente de Walker, Hudson-Weems rejeita a homossexualidade (COLEMAN, 2013, p. 5, tradução 

nossa). 
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analisadas. Será que podemos considerar Ndani, de Última Tragédia, e Mbubi e Ruth, de Eterna 

Paixão, como feministas, na concepção africana? Qual destas vertentes seria mais aproximada 

das representações femininas feitas por Sila? 
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2 - REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES GUINEENSES NAS OBRAS ETERNA PAIXÃO 

E A ÚLTIMA TRAGÉDIA, DE ABDULAI SILA 

 

Nos romances africanos contemporâneos, de modo geral, as personagens femininas 

estão inscritas em uma esfera complexa de múltiplos significados. No caso específico das obras 

Eterna Paixão (2002) e A Última Tragédia (2006), de Abdulai Sila, percebe-se que o autor 

registra as tranformações que ocorreram na sociedade guineense, nas fases colonial e pós-

colonial, ressaltando o abuso de poder, a exploração colonial e a desilução face aos ideais 

revolucionários. 

Conforme alguns importantes escritores africanos de Língua Portuguesa, Abdulai Sila 

faz parte da geração que presenciou a independência de seu país, sofreu com as demandas do 

período colonial, assim como acreditou na utopia de uma nação independente e próspera, 

conforme atesta Augel (1998): 

    

Abdulai Sila faz parte do grupo de jovens dos primeiros momentos da 

construção do país, jovens que não ficaram apenas no sonho, na elucubração 

de utopias inatingíveis. [...] Com quase quarenta anos de idade, Abulai Sila 

pertence à geração dos excitantes anos 70, à geração das independências, 

geração que, com fervor, acreditou no novo Homem, na construção de um 

todo diferente, geração que perfilhou a utopia e tentou dar-lhe corpo (AUGEL, 

1998, p. 333). 

    

 Logo, como fruto de sua escrita, o autor retrata a realidade de seu país, mostrando sua 

capacidade de vincular o tradicional e o cultural com aspectos políticos em diferentes contextos 

sócio-históricos. No que tange às suas personagens femininas, nota-se que ele as descreve como 

mulheres que vivem no dilema entre a tradição e a modernidade (no caso da personagem 

Ndani); que a influência do mundo ocidental faz parte de sua vida (no que se refere à Ruth); ou 

simplesmente que continua seguindo suas tradições, apesar de ter de viver em um mundo pós-

colonial (mencionando Mbubi). Dessa forma, a nossa intenção nesta pesquisa é identificar as 

representações femininas presentes nas duas obras e tentar perceber se estas apresentam ou não 

traços postulados pelo  Africana Womanism, vertente do feminismo africano, concebido por 

Cleonora Hudson-Weems. Tal linha de pensamento foi escolhida devido ao fato da 

pesquisadora apresentar um conceito muito distinto dos feminismos ocidentais, uma vez que 

defende que o feminismo africano deve estar entrelaçado com as tradições africanas. Desta 

forma, sua tese destaca que o maior problema a ser resolvido pelas africanas é o racismo: 
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The problems of africana women, including physical brutality, sexual 

harassment, and female subjugation in general perpetrated both within and 

outside the race, ultimately have to be solved on a collective basis within 

africana communities. Africana people must eliminate racist influences in 

their lives first, with the realization that they can neither afford nor tolerate 

any form of female subjugation 23 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 30). 

 

 Logo, questões sobre a emancipação feminina ou direitos iguais entre homens e 

mulheres, por exemplo, não fazem parte da dinâmica proposta por essa teoria, uma vez que o 

tópico do racismo é a pauta principal a ser resolvida.  

Em A Última Tragédia (2006), a trama ambientada na época colonial é tecida em torno 

de Ndani, uma jovem de treze anos que fugiu de sua aldeia em Biombo, tentando escapar da 

sina que lhe fora profetizada pelo curandeiro, a qual consistia no fato de ser ela portadora de 

má sorte. Ao chegar na capital Bissau, conseguiu trabalho como empregada doméstica em uma 

casa de portugueses.  

Vivendo na capital, Ndani teve o mesmo destino da grande maioria das moças negras 

que se empregavam como domésticas nas casas dos colonizadores: aprendeu bastante não só a 

língua portuguesa como seus costumes e, principalmente, que seus senhores eram superiores 

em tudo. Foi batizada, catequizada pela patroa e violada pelo patrão. No segundo momento da 

trama, a protagonista é escolhida como a sexta esposa do régulo de Quinhamel, um chefe tribal 

muito respeitado, cheio de sabedoria e com ideias consideradas avançadas pelos seus 

subordinados. Contudo, Ndani fora rejeitada pelo régulo em sua noite nupcial, quando este 

descobrira que ela não era mais virgem e, mediante o desgosto e a humilhação, ele acaba 

morrendo. 

No terceiro e último episódio da vida de Ndani, esta se relaciona com o professor da 

tabanca. Após a morte do régulo, e, enfim, livre e apaixonada, ela e o professor tentam a sorte 

na distante cidade de Catió. Nesse local, constituem sua família, trabalham e ambos têm o 

respeito da comunidade, encontrando, finalmente, a felicidade. Contudo, há uma reviravolta em 

seu destino e sua felicidade desmorona: durante um jogo de futebol, o Professor e o Admistrador 

se desentendem. O professor reage com violência, não aceitando as ofensas e agressões físicas 

do branco português. Posteriormente, o Administrador é encontrado morto e a culpa recai sobre 

                                                 
23 Os problemas das mulheres africanas, incluindo a brutalidade física, o assédio sexual e a subjugação feminina, 

em geral, perpetrados dentro e fora da raça, devem ser resolvidos de forma coletiva nas comunidades africanas. 

As africanas devem eliminar as influências racistas em suas vidas primeiro, com a percepção de que elas não 

podem aceitar nem tolerar qualquer forma de subjugação feminina (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 30, tradução 

nossa). 
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o professor. Apesar das provas de sua inocência, é condenado e degredado para São Tomé. 

Assim, a vida de Ndani faz jus à profecia estabelecida pelo curandeiro. 

Partindo do princípio de que um dos pontos mais importantes do Africana Womanism 

seria o apreço às tradições autóctones, seria possível que a personagem Ndani conseguisse se 

manter fiel às suas origens culturais, uma vez que vivia sob dominação colonial? De acordo 

com Bhabha (1998), umas das questões fundamentais que contribuíram para os choques 

culturais entre o colonizado e o colonizador durante a colonização foi a “fixidez na construção 

ideológica da alteridade” (BHABHA, 1998, p. 105), quer dizer, a forma como se vê o Outro, 

sua raça e sua cultura de forma tão distinta. Além disso, o pensamento pré-estabelecido de que 

o Outro é inferior por ser diferente justifica o fato dos africanos terem sido obrigados a assimilar 

a cultura do seu colonizador. Logo, no caso da personagem Ndani, ela realmente acreditava que 

era subordinada aos brancos mesmo antes de sair de sua aldeia, uma vez que já recebia 

orientações de sua madrasta de como se portar na casa de um branco: 

 

Ela tinha preparado minuciosamente a viagem. Ninguém sabia de nada em 

Biombo. Ninguém, a não ser sua madrasta amiga. Com ela aprendera aquela 

frase que estava repetindo vezes sem conta e outras julgadas de muita 

utilidade. Decorara tudo e aprendera inclusive algumas regras de 

comportamento que os patrões brancos exigiam dos criados pretos, maneiras 

próprias de responder, gestos indicadores de obediência e de subserviência 

(SILA, 2006, p. 23).  

  

No exemplo a seguir, a jovem Ndani questiona-se sobre a sua posição de menina negra 

e sobre como a realidade dos brancos é diferente da sua: 

 

[...] Mas... seria crueldade mesmo? Ou seria antes desprezo pelo preto? Se 

tivessem encontrado uma menina branca com fome e sede, tê-la-iam também 

abandonado? Mas que parvoíce! Rapariga filho de branco de verdade a pedir 

trabalho na rua, isso é impossível. Filho de branco na idade dela ia à escola 

todos os dias, tinha dito a madrasta (SILA, 2006, p. 29). 

 

Nota-se nesse trecho que Ndani sente-se tão inferior e insignificante que não se permite 

comparar com uma menina branca. Esta é a forma como ela se vê: além de subalterna, 

inferiorizada por ser negra. E, desta forma, Bezerra aponta: 

 

É assim que o romance norteia a insistência de frisar a “interioridade 

congênita” do negro, “legitimado” pela colonização e pela missão salvadora e 

civilizatória atribuída, nessa época, ao branco. Mas essa aparente aceitação 

das personagens negras de A Última Tragédia em relação a uma suposta 

supremacia branca debruça-se sobre uma denúncia trágica que assolaria o 

território guineense (BEZERRA, 2011, p. 2).  
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Nesse ponto, os preceitos do Africana Womanism que remetem ao fato de que, antes da 

questão gênero, as mulheres africanas são marginalizadas, respectivamente, devido à sua raça 

e classe socioeconômica, corroboram a leitura feita da situação de Ndani, uma vez que ser negra 

potencializa sua subalternização, conforme temos visto nos estudos pós-coloniais. Todavia, 

mesmo tendo uma ideia da vida difícil que levaria junto aos portugueses, a ida de Ndani para a 

cidade foi uma opção, posto que imagina que sua vida seria melhor lá: 

 

Ele devia ver o que é dormir numa cama de molas e comparar a diferença com 

um colchão de palha com troncos no meio; ele devia saber o que é dormir num 

quarto sem mosquito a chatear e com ventoinha a soprar fresco toda a noite e 

comparar isso com o martírio de dormir com galinha e cachorro ao lado e dabi 

no colchão [...] (SILA, 2006, p. 44). 

 

Nesse trecho, de acordo com Dutra (2010), temos o reflexo da estratégia do colonizador 

que, ao oferecer ao autóctone um estilo de vida “mais confortável”, toma em troca a destruição 

da identidade dessa mulher, pois lhe tira seus desejos, sua língua, sua cultura e seu nome (Ndani 

passa a se chamar Daniela). O que dialoga com o pensamento de Albert Memmi, quando discute 

que “o colonizado parece condenado a perder progressivamente a memória” (MEMMI, 2007, 

p. 143), ou seja, ao ter acesso ao mundo do colonizador e desejá-lo, o colonizado esquece do 

seu passado e da sua cultura, uma vez que: 

 

A lembrança não é um fenômeno de puro espírito. Assim como a memória do 

indivíduo é fruto de sua história e de sua fisiologia, a de um povo repousa em 

suas instituições. Ora, as instituições do colonizado estão mortas ou 

esclerosadas. Quanto às que conservam uma aparência de vida, ele quase não 

acredita mais nelas e verifica todos os dias sua ineficácia; ocorre-lhe ter 

vergonha delas, como de um momento ridículo e caduco (MEMMI, 2007, p. 

143). 

 

Contudo, Ndani, apesar de estar “mergulhada” no mundo português, ainda mantém um 

pouco de sua identidade nativa, como por exemplo, no que tange à religião. Por mais que a sua 

patroa portuguesa lhe incutisse a religião católica, para ela: “ir à missa ou à catequese era como 

lavar prato sujo [...] um trabalho que criado tinha que fazer por obrigação, nada mais” (SILA, 

2006, p. 51). Nota-se que, apesar de Ndani sentir interesse pelas comodidades do mundo 

português, tenta manter os traços de sua cultura, já que, para ela, havia uma distinção muito 

clara da religião dos negros e da religião dos brancos, por exemplo. E, se fosse para a igreja, 

era por obrigação, posto que o Deus dos pretos era o Yran e este não se encontrava na igreja 
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católica. Assim, podemos apresentar como uma característica da representação feminina 

guineense, feita por Sila, a tentativa de não se assimilar totalmente, e sim transitar pelos dois 

mundos. Na verdade, esta não é somente uma peculiaridade de Ndani. Tanto o Professor quanto 

o Régulo mantêm esse aspecto na narrativa de Abdulai Sila. Logo, a característica do Africana 

Womanism, que se refere ao fato de que as africanas devem, necessariamente, estar atreladas à 

sua cultura (não se influenciando pela cultura ocidental) não seria totalmente possível no 

período colonial. Isto porque as africanas guineenses se apresentavam sob o controle dos 

portugueses e eram obrigadas a aceitar a cultura ocidental, e, assim, manter suas tradições não 

era uma opção, a não ser que tomada como forma de resistência.  

Um outro aspecto inerente ao Africana Womanism está relacionado ao fato de que as 

mulheres africanas deveriam se autonomear e serem autênticas. Segundo Hudson-Weems, a 

nomeação tem um papel significativo na cultura africana, uma vez que a nomeação adequada 

de uma coisa lhe dá essência, faz com ela exista: “in African cosmology, naming – nommo – is 

very important. According to africana literary Barbara Christian, ‘is through nommo, the correct 

naming of a thing, that it comes into existence’” 24 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 55). 

No caso dos nomes, expressa sua identidade e sua realidade cultural. Já sobre a 

autenticidade, a pesquisadora alega que as africanas devem defender seu modo de vestir, 

valorizar seus atributos físicos, ou seja, ser autêntica em todos os aspectos que estejam 

relacionados à sua identidade. Se observarmos o caso de Ndani, na casa dos seus patrões 

portugueses e na convivência com outras empregadas domésticas, ela fora submetida à 

renegação de sua cultura em todos os âmbitos, uma vez que fora obrigada a mudar de aparência: 

“Ainda tinha que pentear o cabelo. Dona Linda não queria mais ver aquelas tranças de indígena. 

Parece que o sacristão não gostava de ver na capela raparigas pretas com penteado de preto. 

Tinha que ser tudo como o branco, com bandolete ou totós” (SILA, 2006, p. 45-46). Logo, lhe 

é negada a chance de continuar sendo ela mesma, quer dizer, a partir do momento em que Ndani 

é proibida de usar as suas tranças, atributo que lhe confere ligação à sua cultura, ela deixa de 

ser ela mesma. O colonizador considerava os trajes e os penteados ocidentais como os únicos a 

serem seguidos, sem considerar que eles não faziam parte do contexto africano. Dessa maneira, 

voltamos novamente à problemática lançada por Bhabha (1998), sobre “a fixidez na construção 

da alteridade”, uma vez que, ao renegar os padrões culturais do Outro, se tira sua alteridade e, 

consequentemente, a sua identidade e autenticidade. 

                                                 
24 “Na cosmologia africana, nomeação - nommo - é muito importante. De acordo com a bibliógrafa africana 

Barbara Christian, ‘é através do nommo, a nomeação correta de uma coisa, que ela vem à existência" (HUDSON-

WEEMS, 1993, p. 55, tradução nossa). 



48 

 

 

 

O mesmo acontece em relação à autonomeação, proposta por Hudson-Weems. Partindo 

do princípio que o nome é um componente cultural identitário, a sua modificação anula toda a 

história à sua volta e da pessoa em causa, conforme aconteceu com Ndani:  

 

― Como te chamas? – Hmm? – O teu nome, caramba! – Aah, Ndani, sinhora. 

Ndani. – Como é que é? Dánia? Dánia... mas este é um nome russo, nome 

comunista. Ave Maria! Vocês arranjam cada uma... Com tanto nome bonito 

em português que há por aí, o teu pai escolhe para ti um nome russo! [...]. O 

teu nome vai ser Daniela, ouviste? A partir de hoje, tu és Daniela, Da-ni-e-la. 

Maria Daniela e mais nada (SILA, 2006, p. 31). 

  

Constata-se que Ndani viu seu nome ser mudado de forma abrupta, sem poder contestar. 

Logo, se não havia sequer o seu consentimento em relação à mudança do nome, tão grave é o 

fato do desconhecimento em relação ao significado e a origem do dele. Dona Deolinda sequer 

reconhece que o nome Ndani está relacionado à sua origem africana, uma vez que o associa a 

um nome russo, provavelmente devido a sonoridade. Assim, o impacto relacionado à perda de 

sua identidade devido à mudança impositiva do nome implica a destruição da consciência 

cultural. No caso do colonizador português, tal atitude era feita em nome do dever ético de 

“civilizar os indígenas”, conforme atesta a patroa de Ndani: “A gente vem para este inferno 

para civilizar-vos” (SILA, 2006, p. 30). Além de trocar-lhe o nome, D. Maria Deolinda apaga 

duplamente a identidade de Ndani ao negar-lhe um sobrenome: “A partir de hoje, tu és Daniela, 

Da-ni-e-la. Maria Daniela e mais nada” (SILA, 2006, p. 31). Apesar de não ser apresentado, na 

narrativa, o sobrenome de Ndani, sabemos que ela vem da aldeia de Biombo e provavelmente 

seu “sobrenome” estaria relacionado ao seu lugar de origem. Entretanto, fica decretado que, a 

partir daquele momento, Ndani não é de lugar nenhum. Assim, mais uma vez, percebemos que 

a característca proposta por Hudson-Weems, a necessidade de manter-se uma autenticidade e 

autonomeação, uma vez que a mulher africana deve ter um nome que reflita sua autêntica 

personalidade e identidade relacionada ao seu passado cultural e a autenticidade, está 

relacionada com a capacidade de se manter culturalmente conectada com sua origens (o que era 

impossível de se manter mediante ao contexto colonial português). Além de ser mais um 

elemento ressaltado pelo autor em sua escrita de denúncia da violência colonial sobre os 

indivíduos, sobretudo, no que diz respeito às mulheres. 

Um outro conceito importante para o Africana Womanism é a questão da genuína 

irmandade entre as mulheres. Hudson-Weems alega que: 

 

This sisterly bond is a reciprocal one, one in which each gives and receives 

equally. In this community of women, all reach out in support of each other, 
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demonstrating a tremendous sense of responsibility for each other by looking 

out for one another. They are joined emotionally, as they embody empathetic 

understanding of each other’s shared experiences. Everything is given out of 

love, criticism included, and in the end, the sharing of the common and 

individual experiences and ideas yields rewards 25 (HUDSON-WEEMS, 1993, 

p. 65). 

 

Assim, essa característica da verdadeira irmandade é observada na relação entre Ndani, 

sua madrasta e a Mulher-Grande. Com a Madrasta, Ndani tinha um sentimento de afeto e sabia 

que poderia contar com ela a qualquer momento. Esta se faz presente na narrativa, uma vez que 

“prepara” Ndani para enfrentar o mundo dos brancos, assim como divide com ela seus 

sentimentos:  

 

Um dia tinha perguntado à madrasta qual era o segredo da felicidade dela, da 

origem do seu permanente optimismo, da razão de seu bom humor, apesar de 

tudo o que sabia dela. – Não há segredo nenhum... – Claro que há. Estás aqui 

à força. Não tens amigas, não tens nada... – Não penso nisso. – Em que pensas, 

então? – No que tenho, não no que não tenho. [...] -Quem é ele? – O meu amor. 

– É a única coisa que tens? -E não basta? – Então, é nele que tu pensas... – 

Sempre... (SILA, 2006, p. 148-149). 

  

Nota-se que há cumplicidade entre as duas, uma vez que a madrasta confidencia para a 

enteada que possui um grande amor e esse é o motivo de sua felicidade. E a aconselha a não 

perder a esperança, pois o seu dia de felicidade também chegará. 

Já em relação a Mulher-Grande, esta é uma amiga mais velha que apoia Ndani em 

momentos de dificuldade no período em que ela se encontra em Catió. Logo, são vários os 

momentos em que ela se solidariza com o sofrimento de Ndani e tenta ajudá-la: 

 

Ndani gritou com força e logo um dos polícias que estavam perto mandou-a 

calar. Senão ia imediatamente para a rua. Ela e todos os outros que estavam 

com ela. A mulher-Grande que tinha estado a ampará-la pediu que se 

acalmasse e depois disse de voz baixa: - No dia em que apanhar aqueles dois 

em Catió, vou esfolá-los vivos. Calma só, minha filha, Deus é grande e há de 

ajudar-nos (SILA, 2006, p. 173). 

 

Ndani começou a chorar. Chorou como uma criança, abraçada a Mulher-

Grande. Chorou tanto que pela primeira vez ninguém soube consolá-la. Só 

quando a própria Mulher-Grande também começou a chorar é que ela se 

acalmou. Seguiam todos juntos para a casa onde ela estava hospedada em 

Pilum de Baixo (SILA, 2006, p. 176). 

                                                 
25 Este vínculo fraternal é recíproco, onde cada uma dá e recebe igualmente. Nesta comunidade de mulheres, todas 

se apoiam uma na outra, demonstrando um tremendo senso de responsabilidade umas pelas outras, cuidando umas 

das outras. Elas são unidas emocionalmente, pois elas incorporam uma compreensão empática das experiências 

compartilhadas da outra. Tudo é dado por amor, críticas incluídas e, no final, o compartilhamento das experiências 

e ideias comuns e individuais produzem recompensas (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 65, tradução nossa). 
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No dia seguinte acordou com uma ideia na cabeça: encontrar o homem dela. 

Deixou os filhos entregues à Mulher-Grande e pediu que não a acompanhasse. 

Esta ainda protestou, mas acabou aceitando. Ela saiu sozinha, com a ideia 

(SILA, 2006, p. 176). 

  

Nos exemplos citados, percebe-se uma verdadeira irmandade entre elas. Apesar de não 

serem da mesma família, uma compartilha a dor da outra.  

No que tange ao fato do Africana Womanism defender a família, considerar que as 

mulheres devem ser compatíveis aos homens, dar importância à maternidade e à criação dos 

filhos, pauta-se no pressuposto que, nas culturas africanas, a família é a unidade básica da 

sociedade. Nesse caso, os laços familiares não se limitam ao marido, à sua esposa e seus filhos, 

mas é estendido para abranger outras pessoas do mesmo clã. Sobre essa questão, Mbiti (1969) 

atesta: 

 

For African people the family has a much wider circle of members than the 

word suggests in Europe or North America. In traditional society, the family 

includes children, parents, grandparents, uncles, aunts, brothers and sisters 

who may have their own children and other immediate relatives... in 

traditional life, the individual does not and cannot exist alone except 

corporately. He owes his existence to other people… Only in terms of other 

people does the individual becomes [sic] conscious of his own being, his own 

duties, his privileges and responsibilities towards himself and towards other 

people 26 (MBITI, 1969, p. 106-7). 

 

Ou seja, há uma grande diferença entre o significado de família ocidental (no qual a 

família nuclear é formada por pai, mãe, filhos e parentes consanguíneos) e entre a família 

africana, onde esta se concebe desde o núcleo restrito (pais e filhos) e se estende até aos 

membros que dividem os mesmos costumes e os laços de tradição. Em A Última Tragédia 

(2006), não fica muito evidente a centralidade da família, uma vez que, nas culturas africanas, 

o indivíduo deve estar a serviço de sua comunidade (sua família) e não é isso que acontece. A 

personagem Ndani não apresenta tal característica, já que opta, por livre e espontânea vontade, 

em sair de sua comunidade, afastando-se de todos de seu clã para tentar a vida em Bissau. Com 

o respaldo de que fora predestinada a ter uma má sina, Ndani escolhe se retirar de sua aldeia, 

                                                 
26 Para os africanos, a família tem um círculo muito maior de membros do que a palavra sugere na Europa ou na 

América no Norte. Na sociedade tradicional, a família inclui crianças, pais, avós tios, irmãos, irmãs que podem ter 

seus próprios filhos e outros parentes imediatos... na vida tradicional, o indivíduo não existe e não pode existir 

sozinho, exceto corporativamente. Ele deve sua existência a outras pessoas... Somente em termos de outras 

pessoas, o indivíduo se torna consciente de seu próprio ser, de seus próprios deveres, de seus privilégios e 

responsabilidades para com ele e para com outras pessoas (MBITI, 1969, p. 106-7, tradução nossa). 
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não levando em conta o papel que representava na sua comunidade. Logo, ela apresenta uma 

atitude individualista, não pensando no bem-estar de seu grupo/família, e ainda renega suas 

tradições: 

 

[...] ele devia experimentar para depois explicar às mulheres dele a diferença 

entre sentar-se de manhã a uma mesa e tomar calmamente o mata-bicho e o 

acordar com o segundo galo e começar a pilar arroz, ainda por cima com filho 

às costas; ele devia ver como é que um simples toque de torcer uma torneira, 

só com dois dedos, sem o menor esforço, se podia obter a quantidade de água 

que se quisesse e compara depois esse esforço com a canseira das mulheres 

da tabanca de caminhar distâncias enormes com pote ou balde grande na 

cabeça (SILA, 2006, p. 44). 

 

Nesse exemplo, percebe-se que, ao optar pelas benesses da vida do branco, Ndani 

também deixa de lado o seu papel na sua comunidade, não pensando, assim, no bem-estar 

coletivo. Pilar arroz e conseguir água são atribuições dadas às mulheres e, pelo bem do grupo, 

estas tarefas precisam ser realizadas, mesmo que sejam desconfortáveis. Assim, Ndani ignora 

a importância dessas atividades em prol do seu conforto pessoal, o que contradiz os preceitos 

do Africana Womanist, uma vez que: 

 

While the concern for the survival of her family, both personal and collective, 

are of utmost importance to the Africana Womanist, the mainstream feminism 

is self-centered or female-centered, interested in self-realization and personal 

gratification 27 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 58). 

 

Já ao que se refere à característica da mulher ser compatível ao homem, Hudson-Weems 

defende que homens e mulheres são metade um do outro, e, sendo assim, não há rivalidades 

entre eles. Portanto, não existiriam papéis superiores e inferiores, e sim uma relação de 

companheirismo: 

 
Africana Womanism contends that unlike Western women who have 

irreconcilable grudges with their male counterparts and who do not want 

anything to do with men, Africana women on the other hand are male 

compatible. They can live, work and sit side by side with their male 

counterparts. They enjoy the company of their male counterparts. The women 

desire positive male companionship, a relationship in which each individual 

                                                 
27 A Africana Womanist preocupa-se com a sobrevivência de sua família e com o coletivo, é isso é de extrema 

importância; enquanto o feminismo é egocêntrico ou centrado nas mulheres, interessado em autorealização e na 

gratificação pessoal (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 58, tradução nossa). 
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is mutually supportive, and thus an important part of a positive Africana 

Family 28 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 66). 

 

Assim, temos a ideia de cooperação ou complementariedade entre homens e mulheres 

nas sociedades africanas. Se pensamos em termos ocidentais, as feministas geralmente lutam 

para ter espaço. Elas se esforçam para entrar e se aventurar em domínios, responsabilidades e 

cargos normalmente considerados como sendo do domínio dos homens. Como tal, seu inimigo 

número um é o homem, a quem elas acreditam que fecham as portas para a emancipação das 

mulheres. Logo, os homens são condenados e, na maioria dos casos, são as principais causas 

dos problemas das mulheres e de suas posições desfavorecidas na vida. Todavia, ainda segundo 

Hudson-Weems, as mulheres africanas não percebem os homens africanos como seus inimigos 

e, portanto, elas argumentam que seus problemas não são causados inteiramente pelos homens, 

mas sim que seus homens também são, em muitos aspectos, vítimas do mesmo sistema que as 

marginalizou e as oprimiu. Logo, elas não lutam contra seus homens, mas sim combatem ao 

lado deles para serem mais fortes contra suas adversidades. E tal fato é exposto pela personagem 

Ndani. Ao decidir se relacionar com o Professor, decidem formar uma família e se mudam para 

a cidade de Catió. Na convivência, cada um tem o seu papel na família, compartilham sonhos, 

e nenhum é subjugado ao outro: 

 

O que era bom para ela era pensar no sol que ia arder para sempre. Pensar no 

homem que agora podia acompanhar na rua, passear com ele sem medo de 

ouvir comentários de ofensa, nem enfrentar olhares alheios de desprezo. O que 

era bom para ela era cuidar das crianças que tinha e das outras que iria ter e 

fazer tudo para que não andassem o caminho que ela teve que andar. O que 

era bom para ela era continuar aquele trabalho de costureira que tinha e ganhar 

dinheiro para ajudar o seu homem na concretização da ambição que tinham de 

construir uma casa naquela terra. [...] (SILA, 2006, p. 150). 

 

Eis a questão que se colocava a si mesmo todos os dias. Iria rezar e pedir a 

Deus que iluminasse o pensamento. O pensamento e o caminho. Iria dedicar 

mais tempo à família e ajudar à mulher, que tinha duas crianças para cuidar, 

outra a transportar no ventre e ainda muito trabalho de costura. Iria deixar de 

jogar futebol todos os domingos e ficar em casa. A sua mulher merecia; os 

filhos também (SILA, 2006, p. 153-154). 

 

                                                 
28 Africana Womanism afirma que, ao contrário das mulheres ocidentais que têm rancores irreconciliáveis com 

seus pares masculinos e que não querem nada com homens, as mulheres africanas, por outro lado, são compatíveis 

com homens. Elas podem viver, trabalhar e sentar-se lado a lado com seus pares masculinos. Elas gozam da 

companhia de seus parceiros masculinos. As mulheres desejam companheirismo masculino positivo, uma relação 

em que cada indivíduo se apoia mutuamente e, portanto, esta é uma característica importante de uma família 

Africana positiva (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 66, tradução nossa). 
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Em todo o tempo que viveram juntos, Ndani e o professor tiveram um relacionamento 

que era composto de ajuda mútua e compreensão, viviam restritamente para a sua família, em 

prol de um bem-estar em comum entre os dois. 

Sobre a importância da maternidade e a criação dos filhos, a pesquisadora norte-

americana observa que, no Africana Womanism, há um compromisso com a arte de ser mãe, de 

criar e de nutrir os seus filhos e, em geral, o cuidado com a humanidade. Isso significa que uma 

mulher vê-se como uma mãe para seus próprios filhos e para todas crianças de sua comunidade: 

 

This collective role is supreme in Africana culture, for the africana woman 

comes from a legacy of fulfilling the role of supreme Mother Nature - nurturer, 

provider, and protector. There is a historical emphasis on the importance of 

motherhood in Africa, since the structure of the family in many countries was 

polygamous 29 (HUDSON-WEEMS, 1993, p. 72). 

  

De acordo com Dove (1998), citando Tedla (1995), o papel da maternidade ou dos 

cuidados maternais não são exclusivos somentes às mães, mesmo nas condições 

contemporâneas, quando nos referimos às culturas africanas. Para a pesquisadora, o conceito 

de mãe ultrapassa as relações de gênero e de sangue. Assim, um membro da comunidade ou 

uma amiga pode ser considerada mãe, uma vez que ela ajude a cuidar dos menores. Essa 

característica é muito importante para a sobrevivência dos povos africanos e a maternidade é, 

consequentemente, a responsabilidade comunitária da criação dos próprios filhos e o cuidado 

dos filhos dos outros, caso seja necessário: 

 

The role of motherhood or mothering is not confined to mothers or women, 

even in the contemporary conditions. As Tedla (1995) explains, the concept 

of mother transcends gender and blood relations. A family member or friend 

who has been kind and caring can be one's mother. It is an honor to have such 

a title bestowed upon one (p. 61). Values of this nature have been critical to 

the survival of African people during the protracted and continuing holocaust. 

Motherhood, thus, depicts the nature of the communal responsibilities 

involved in the raising of children and caring of others. However, although the 

role of women and mothering in the process of reproduction is critical to the 

continuation of any society and culture, in a patriarchal society, this role is not 

ascribed with the value that it bears in a matriarchal society 30 (DOVE, 1998, 

p. 520-521). 

                                                 
29 Este papel coletivo é de extrema importância na cultura aficana, pois a mulher africana vem de um legado de 

cumprir o papel de Mãe Natureza suprema – que nutre, fornece e protege. Existe uma ênfase histórica na 

importância da maternidade na África, já que a estrutura da família em muitos lugares era polígama (HUDSON-

WEEMS, 1993, p. 72, tradução nossa). 

 
30 O papel da maternidade ou dos cuidados maternos não se limita a mães ou a mulheres, mesmo nas condições 

contemporâneas. Como Tedla (1995) explica, o conceito de mãe transcende às relações de gênero e de sangue. 

Um membro da família ou amigo que tem sido amável e atencioso pode ser a mãe de alguém. É uma honra ter um 

tal título atribuído a si. Valores dessa natureza têm sido críticos para a sobrevivência dos africanos durante o 

prolongado e contínuo holocausto. A maternidade, portanto, retrata a natureza das responsabilidades comuns 
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Segundo Ruiz (2012), nas sociedades africanas, a identidade de uma mulher é definida 

mediante a condição da maternidade. Os parentescos se formam de acordo com as relações 

estabelecidas através dos nascimentos, mais do que pelos vínculos matrimoniais. Por isso, o 

papel da maternidade é tão reverenciado, posto que a mulher é vista como a gestora da vida e 

como aquela que assegura a ligação com os antepassados, além de ser responsável pela 

transmissão da cultura. Ainda de acordo com a pesquisadora, uma mãe africana abarca cinco 

funções básicas: ter seus filhos, cuidar deles, acompanhá-los, provê-los de tudo o que precisem 

e educá-los.  

Davies (1986), também defende o fato de que uma das maiores preocupações das 

mulheres africanas é a maternidade. Essa circunstância é cabal para que a mulher tenha um 

“status” na sua comunidade, receba o respeito de seu marido, principalmente se for mãe de um 

filho homem, pois assim é possível perpetuar a sua linhagem. E, ainda de acordo com a 

pesquisadora, dentro da sociedade africana, seja ela patriarcal ou matriarcal, a família simboliza 

a união, entretanto, não somente a união entre parentes consanguíneos, mas também a união 

entre os membros da mesma sociedade. A família e a comunidade existem e se perpetuam 

graças aos filhos, que dão continuidade à subsistência de um povo. Logo, além das mães, todos 

os membros da comunidade são, em maior ou menor escala, responsáveis pelas crianças. 

Entetanto, em A Última Tragédia (2006), o papel da maternidade não é muito ressaltado. 

A personagem Ndani torna-se mãe, menciona a criação dos filhos, mas não se percebe uma 

ênfase nesse papel, uma vez que ela menciona com mais destaque seu trabalho como costureira. 

Até quando perde seu marido e “conversa” com ele mentalmente, comenta sobre os filhos, mas, 

logo em seguida, reporta-se ao seu trabalho:  

 
[...] Iria arranjar um espaço naquela casa onde poderia trabalhar mais à 

vontade com as duas ajudantes que tinha. Iria ter mais do que uma máquina 

de costura e depois iriam costurar muito mais do que faziam naquele 

momento. Iriam ganhar dinheiro para comprar mais uma máquina e teriam 

mais ajudantes. Iriam precisar de mais espaço e então iriam construir um 

anexo na parte do quintal só para elas trabalharem. Seriam muitas mulheres 

costureiras a fabricar roupa bonita para as mulheres de Catió vestirem nos dias 

de festa [...] (SILA, 2006, p. 151). 

 

Quando chegou a hora, falou-lhe longamente de si e das crianças, da vida que 

levavam e de como aquilo tudo iria mudar no dia em que ele voltasse. 

                                                 
envolvidas na criação de filhos e no cuidado dos outros. No entanto, embora o papel das mulheres e a maternidade 

no processo de reprodução seja importante para a continuação de qualquer sociedade e cultura, em uma sociedade 

patriarcal, esse papel não é atribuído com o valor que ela tem em uma sociedade matriarcal (DOVE, 1998, p. 520-

521, tradução nossa). 
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Finalmente mostrou-lhe o bebê que tinha nascido na sua ausência. Disse-lhe 

que se chamava Musktoh, o nome da Mulher-Grande que vivia com ela em 

Catió, que ajudara a ter um parto fácil e que tomava conta dos meninos e da 

casa enquanto ela trabalhava (SILA, 2006, p. 181). 

 

Percebemos, então, que a característica de enaltecimento da maternidade proposta por 

Hudson-Weems não é representada na obra A Última Tragédia (2006), uma vez que em nenhum 

momento da narrativa é abordado a importância da maternidade para a mulher, nem para a 

comunidade como portadoras das tradições. Contudo, já que Ndani trabalha como costureira, 

outra pessoa (Grande-mulher) cuida de seus filhos, mostrando, assim, que o cuidar das crianças 

pode ser delegado a outras pessoas. O exemplo citado também corrobora a visão de irmandade 

entre as mulheres, já mencionado anteriormente, uma vez que Ndani preocupa-se em empregar 

outras mulheres como costureiras, e, dessa forma, contribui para melhorar a vida dessas 

mulheres em sua comunidade. 

Levando em consideração que o resgate às tradições é de suma importância para o 

Africana Womanism, logo, o respeito e consideração pelos idosos também faz parte dos 

preceitos dessa teoria. Todos devem honrar e apreciar os anciãos, uma vez que estes, com sua 

sabederia, transmitem para o seu povo as tradições. Ainda segundo a pesquisadora, os jovens 

devem proteger seus anciãos e buscar conselhos, pois são os idosos que mantêm a família unida 

e que assumem a maioria das responsabilidades religiosas, garantindo a harmonia da 

comunidade. O respeito pelos anciãos também é importante dado o encargo da realização de 

rituais e outras atividades religiosas, o conhecimento e a capacidade de se comunicar com os 

falecidos, servindo como ponte para se relacionar com seus antepassados. 

Conforme observa Mbiti (1969), os povos africanos são notoriamente religiosos, uma 

vez que a religião percorre e influencia todos os aspectos de suas vidas, seja ela social, 

econômica ou política. Assim, são os anciãos, devido à sua antiguidade, que sabem como a 

comunicação com os antepassados deve ser feita; conhecimento e sabedoria que os jovens não 

têm e, por isso, os idosos são reverenciados e respeitados. Por essa mesma linha de raciocínio 

segue Fonseca (2008), quando defende que os anciãos, nas sociedades africanas, são uma fonte 

de conhecimento e de experiências vividas, pontuando que: “Aquele que representa o saber da 

comunidade, o contador, o griot, está inscrito numa tradição em que o ‘ser idoso’ e o ‘ter 

conhecimento aprofundado das histórias dos antepassados’ são elementos que valorizam o 

indivíduo no grupo a que pertence” (FONSECA, 2008, p. 138). 
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Ainda de acordo com Fonseca, todos os ensinamentos propagados pelos 

anciãos eram disseminados oralmente e assim, se perpetuavam as crenças e os 

valores culturais, uma vez que “o velho que conta as histórias dos 

antepassados do seu povo assegura, com isso, a existência de um conjunto 

interligado de fatos sociais, mágicos e religiosos, que obrigam a respeitar o 

que se ouviu tal como foi ouvido” (FONSECA, 2008, p. 138). Portanto, as 

palavras ditas pelos idosos tinham um cunho divino e eram apreendidas como 

uma lei, posto que: 

A palavra do velho e o lugar da velhice significam a fidelidade e a manutenção 

do conhecimento, condições de manutenção da vida coletiva em sociedades 

orais. Nessas sociedades, o homem é sempre significado pelo que aprendeu 

com os mais velhos, e esse aprendizado é naturalmente passado aos que vêm 

depois dele, como forma de garantir a coesão do grupo. Do mesmo modo o 

culto à palavra dos antepassados encarna-se no culto ao mais velho, que é 

respeitado em virtude do saber que detém. Esse saber é construído pela 

observação, desde muito cedo, dos fatos que lhe foram contados e recontados 

pelos que o precederam (FONSECA, 2008, p. 143). 

 

As palavras de um idoso nunca eram contestadas, já que eram percebidas com muito 

respeito e confiabilidade pela comunidade, uma vez que eram fruto da experiência vivida, 

sinônimo de sabedoria e do contato com os antepassados. Todavia, tal característica não se vê 

representada em A Última Tragédia (2006), visto que a personagem Ndani contesta as palavras 

Djambakus quando este alega que ela era portadora de uma maldição que lhe traria má sorte 

por toda a vida, assim como desdenha a sua cultura autóctone, a favor da cultura do branco: 

 

Gostaria de ver aquele rosto daquele Djambakus, daquele mentiroso que disse 

que ela tinha mau espírito no corpo, que a sua vida não seria outra coisa senão 

uma sucessão de tragédias. Queria vê-lo para lhe mostrar quão enganado 

estava. O sacana deveria ver a vida que ela tinha agora. Tinha a certeza 

absoluta que, se o fizesse, iria arranjar uma outra forma de ganha a vida. A 

vida dele é que era uma tragédia, uma tragédia permanente até, mas não a sua 

(SILA, 2006, p. 43). 

 

[...] ele deveria ver tudo o que o homem branco tem e ver se encontra uma 

forma de convencer o Yran a ajudar a encontrar coisas parecidas para o 

homem preto, em vez de estar só a anunciar desgraças e tragédias; ele devia 

saber que se enganara redondamente a seu respeito e que sua vida, a vida de 

Maria Daniela, empregada de Dona Maria Deolinda Leitão, nunca seria uma 

sucessão de tragédias. O sacana devia conhecer o mundo do branco, ou então, 

perguntar à madrasta como é que era... (SILA, 2006, p. 44). 

 

Observa-se que Ndani, em seus pensamentos, não considera as palavras ditas pelo 

Djambakus. Ela acredita que o feiticeiro está equivocado sobre o pronunciamento do seu futuro, 

ou seja, que sua vida não teria desgraças e, pelo contrário, que era muito boa na companhia dos 

brancos. Dessa forma, ainda desdenha sua cultura, apontado que Yran (Deus dos negros) 

deveria ser como o Deus dos brancos, proporcionando-lhes as mesmas coisas. Nota-se então 
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que a protagonista, nesse momento, considera mais importante para ela o que dizem os brancos 

e não as palavras impostas pelo Djambakus, conforme sua madrasta já lhe havia comunicado. 

Isto posto, podemos constatar que Ndani é representada como uma jovem guineense que 

segue a ideologia colonial, ou seja, foi assimilada, já que deixa de lado seus valores e suas 

tradições, dando mais crédito à cultura do colonizador. Mas, por outro lado, luta para conseguir 

o que deseja, superando todos os obstáculos. Portanto, verifica-se que a personagem não é 

retratada de uma forma tão submissa, uma vez que seu comportamento corresponde a uma 

mulher batalhadora e que, mediante as circunstâncias, fará o possível para defender seus ideais.  

Já em Eterna Paixão (2002), temos uma visão crítica e sem utopias da época pós-

independência por meio da vivência do afro-americano Daniel Baldwin.  Após os seus estudos 

em engenharia agrônoma e por influência das ideias pan-africanistas de Marcus Garvey31, ele 

decide imigrar para um país africano não nomeado, disposto a contribuir com seus 

conhecimentos para a reconstrução daquele país: “É o nosso continente, a terra dos nossos avós. 

E qualquer dia a gente pode regressar” (SILA, 2002, p. 34). Casa-se com Ruth, uma africana 

que tinha estudado nos Estados Unidos, mulher de personalidade forte e ótima formação 

profissional. Já na África, mediante a boa formação acadêmica que tiveram nos Estados Unidos, 

conseguem altos cargos administrativos e possuem boa situação econômica. Com o passar do 

tempo, ambos pensam e apresentam diferentes comportamentos: enquanto Daniel cada vez 

mais se encanta e adota para si os costumes e as tradições autóctones, Ruth cada vez mais se 

afasta das suas origens e dos ideais comuns a ambos (os princípios pan-africanistas). Além 

disso, potencializa o seu gosto pelos valores ocidentais e capitalistas, distanciando-se, inclusive, 

dos princípios morais e ideológicos que a norteavam, passando a compactuar com atos ilícitos, 

corrupção e perseguição àqueles que não seguiam as suas ordens: 

 

[...] Pois bem, eu assinei o contrato sim. E depois? E mesmo que tenha 

recebido uma comissão, onde é que está o mal? Quem é o anjo neste país que 

não recebe comissões? – Mas será que não sabes que existem diferenças? Ou 

será que vocês não se deram ao trabalho de ler os pareceres que foram emitidos 

pelas diferentes instituições envolvidas? Este contrato é uma burla, não traz 

nenhum benefício ao país (SILA, 2002, p. 198). 

                                                 
31 O jamaicano Marcus Garvey (1887-1940) foi defensor da luta dos afro-americanos e a favor de uma maior 

justiça e diminuição da discriminação contra os negros. Idealizou o Pan-africanismo junto com William Du Bois, 

movimento que visou promover e defender os direitos de todos os negros, direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais; assim como propunha a construção de uma rede de ativistas sociais, filósofos e políticos em 

prol de uma África unida e soberana para todos africanos no mundo. É considerado uma ideologia com vista a 

potenciar a voz do continente africano no contexto africano, chamando a união de todos negros tanto em África 

como na diáspora. Marvey também foi o idealizador Universal Negro Improvement Association (1914), 

movimento que preconizava a volta à África (Come back to Africa), de grande repercussão nas décadas de vinte e 

trinta nos Estados Unidos. 
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Assim, quando Daniel passa a ter conhecimento dos comportamentos inaceitáveis de 

Ruth, o casal se separa. No decorrer da narrativa, ele cada vez mais se identifica com suas raízes 

africanas, e, depois de ser perseguido politicamente (por tentar ser honesto e não compactuar 

com falcatruas), ser preso e torturado, abandona a capital e instala-se em Woyowayan, tabanca 

de origem de sua empregada. Mediante todo o seu conhecimento de agrônomo, consegue 

melhorar a vida da comunidade e seus êxitos chegam aos ouvidos do governo (este se encontra 

modificado, com ares mais democráticos e com perspectivas melhores para o futuro de todos). 

Logo, Daniel é convidado a integrar esse novo governo e pôr em prática as suas ideias sobre 

recuperação da vida do país. 

Atrelados à vida de Daniel e Ruth, temos a empregada doméstica Mbubi, figura 

feminina que desempenha papel importante na diegese. A personagem representa, dentro do 

contexto pós-independência, uma mulher simples e pobre, como tantas outras que não tem sua 

vida alterada, ou seja, aquelas que eram desfavorecidas no tempo colonial, assim permanecendo 

no período pós-independência, conforme atesta Cardoso (2013):  

 

Mbubi é a raiz eleita pelo autor como a mais autêntica da nação Bissau-

guineense. Essa raiz carrega o símbolo da simplicidade e da esperança do povo 

da Guiné-Bissau que, deslocado do poder, em face do assalto de uma certa 

elite cultural e política ao Estado, vive ainda à margem social e das principais 

decisões políticas e administrativas do país (CARDOSO, 2013, p. 273). 

 

E, mediante o novo contexto político, ela é representada como uma mulher de meia-

idade, guardiã das tradições de seu povo e que tenta se adequar ao convívio de dois mundos: ao 

seu próprio, atrelado às tradições, e ao mundo capitalista ocidental, vivido pelos seus patrões. 

 

Os que conheciam a filha diziam ter Mbubi mais de cinquenta anos, dois terços 

dos quais passados a cozinhar e a cuidar de casas de gente rica. Os conhecidos 

dela sabiam que era muito disputada entre os ricaços, pois era das poucas 

mulheres que tivera o mérito de, graças às suas capacidades culinárias e outras, 

agradar a ambas as gerações da classe: a colonial e a nacional (SILA, 2002, p. 

183). 

 

Assim, entrelaçados à vida de Daniel temos duas personagens femininas que 

representam duas Áfricas diferentes, reais, e que convivem ao mesmo tempo: Ruth e Mbubi. A 

primeira é ambiciosa e está presa aos valores capitalistas e ocidentais, herança da colonização. 

A segunda, aquela que, apesar de transitar pelo mundo capitalista/ocidental, não renega sua 

cultura. Sobre esta questão, Augel defende que: 
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Abulai Sila criou duas personagens femininas, ligadas estreitamente à 

trajetória de Daniel, e que a meu ver simbolizam duas Áfricas distintas e bem 

reais: a jovem Ruth encarna a África do período pós-independência e o 

percurso de sua fictiva (sic) biografia reflete o que se vem passando em tantas 

partes do continente. Mbubi, a matrona paternal e cheia de sabedoria ancestral, 

é a África útero, África húmus, África raiz, como resume Jamu Minka, poeta 

paulista que adotou um nome africano com o qual assina seus poemas. A 

relação entre Daniel e Mbubi é uma ligação umbilical, que lhe possibilita o 

retorno definitivo não só a Woyowayan, mas ao continente de origem, ao seio 

materno da grande Mãe, o encontro com sua própria identidade (AUGEL, 

1998, p. 338-339). 

 

Analisemos agora como essas duas personagens podem ser lidas também pelo viés do 

Africana Womanism. Será que as personagens Ruth e Mbubi, que vivem em um contexto pós-

independência, agregam em suas condutas as características dessa teoria do feminismo 

africano? Conforme já exposto anteriormente, essa alternativa africana para o feminismo 

ocidental elenca alguns preceitos que devem ser respeitados e que o diferencia dos feminismos 

ocidentais. Vejamos alguns deles. No que tange ao princípio de que a mulher africana deve 

centrar-se em sua família, uma vez que seria mais importante para elas se dedicarem mais ao 

seu grupo do que a si mesmas (pois só assim elas teriam dignidade, integridade e respeito) não 

observamos tal aspecto na forma como a personagem Ruth é representada. Aliás, essa 

personagem apresenta um comportamento exatamente oposto, posto que, por ser muito 

ambiciosa e adepta aos preceitos capitalistas e ocidentais, abre mão de sua família para poder 

ter mais prestígio e dinheiro, afastando-se dos ideais idealizados inicialmente por ela e por seu 

marido:  

 

Mas antes desse caso, Dan captara outros sintomas, a que no entanto dera 

tratamento inadequado. Sinais que vinham com o aparente sucesso 

profissional de Ruth e se intensificavam com as suas sucessivas promoções. 

Sinais que denotavam impaciência e arrogância nos gestos, agressividade e 

intolerância nos actos. Sinais que no fundo iam minando os fundamentos do 

edifício que com tanto amor e carinho tinham construído. Sinais, finalmente, 

que tornaram o diálogo pacífico impossível e a convivência harmoniosa uma 

mera recordação do passado, como tantas outras... (SILA, 2002, p. 236-237). 

 

No exemplo citado, percebe-se que Daniel se lamenta sobre a mudança de 

comportamento de Ruth, visto que esta, progressivamente, abdica de seus laços familiares em 

prol de uma carreira de sucesso, mediante atos ilícitos. Logo, seus interesses pessoais são mais 

importantes do que o bem-estar de sua família. Já o oposto ocorre com a personagem Mbubi, 

uma vez que não abre mão de sua família por benefício próprio quando recebe o convite para 
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ir morar na Europa, acompanhando seus antigos patrões. Prefere ficar e manter-se unida aos 

seus filhos para criá-los. 

 
Estava naquela casa fazia mais de três anos, desde que a mãe da Senhora, a 

quem servira durante muito tempo, resolvera ir de vez para a Europa. Ela bem 

quisera leva-la consigo, a Senhora-mãe, mas Mbubi não era pessoa para 

aguentar frio, aquele frio medonho como ela vira uma vez na televisão, que é 

pior que meter uma pessoa numa arca frigorífica. Além disso, quem iria tomar 

conta dos filhos dela? Deixá-los sozinhos, sem pai nem mãe que se ocupasse 

com a educação deles, ela não ia fazer por nada deste mundo (SILA, 2002, p. 

183-184). 

 

Já ao atributo que se refere à compatibilidade entre homens e mulheres, princípio 

determinado por Hudson-Weems, constata-se que a personagem Ruth, no princípio da 

narrativa, até considerava Daniel como seu companheiro e lutavam juntos pelos seus ideais:  

 

Parado no meio do jardim, Dan procurava encontrar as razões que tinham 

levado àquela alteração tão radical do seu relacionamento com Ruth. Dantes, 

tudo era tão diferente... Partilhavam tudo, as alegrias do dia-a-dia, as 

dificuldades de relacionamento no serviço, os problemas pessoais, os sonhos 

e planos para o futuro, os prazeres do corpo... Tudo era tão pacífico e 

harmonioso. Tão maravilhoso! (SILA, 2002, p. 236). 

 

Entretanto, no decorrer na diegese, ela escolhe se distanciar de Daniel, posto que não 

compartilham mais das mesmas convicções e eles se tornam incompatíveis: 

 

Cada um deles sentia aquele fogo que antes ardia e irradiava tanto calor, já 

não existia mais. Ao contrastar com o aspecto frustrado de Dan, Ruth irradiava 

sucesso e poder. Um poder que era ostentado cada vez com maior orgulho. Na 

verdade, as contradições passaram a ser tão flagrantes que não era possível 

imaginar que aqueles dois seres algum dia se amaram e comungaram os 

mesmos valores sociais e morais (SILA, 2002, p. 266). 

  

Já Mbubi, apesar de não ter um companheiro, é bastante solidária ao seu patrão Daniel, 

observando seus estados de humor e preocupando-se com seu bem-estar. Mais do que uma 

relação entre patrão/empregada, era um sentimento de amizade e preocupação recíproca: 

 

Entretanto, com o tempo, Mbubi notara que muita coisa estava a mudar 

naquele lar. Sem querer, ouvira várias vezes fortes discussões entre o casal 

que servia. Tinha plena certeza que qualquer coisa de grave tinha acontecido. 

[...] Constatara que Dan perdera muito daquilo que dantes ela tanto apreciava 

nele e fazia sentir tanto orgulho e prazer em servi-lo e lidar com ele (SILA, 

2002, p. 185). 
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Algo dentro de si lhe dizia que Mbubi era certamente a única pessoa que se 

preocupava com ele naquele momento; muito provavelmente das poucas 

pessoas com que ele podia conversar sem ter que medir palavras, sem o receio 

de ser mal interpretado. Ela era a pessoa de que precisava naquele momento 

em que sentia uma vontade terrível de companhia, de calor humano e de 

atenção; a pessoa que podia ajudar a abrir a válvula do desabafo e despejar 

para fora toda a amálgama de sentimentos e ressentimentos que tornavam a 

sua vida tão monótona e tão miserável (SILA, 2002, p. 244). 

 

Agora mais uma vez mencionando um dos princípios mais importantes do Africana 

Womanism (o resgate às tradições) percebe-se que Ruth apresenta muitas peculiaridades 

ocidentais (americanas) e não segue mais os costumes de sua cultura, como por exemplo, não 

cumprir com sua palavra. Na narrativa, Ruth promete liberar Mbubi no final de semana para 

que esta visite sua família e participe de uma cerimônia em sua aldeia. Contudo, a patroa muda 

de ideia, posto que decide recepcionar alguns amigos em casa e, por isso, precisaria dos serviços 

de Mbubi. Assim, proíbe Mbubi de se ausentar do trabalho, descumprido a promessa: 

 

― Foi no outro dia, quando a senhora estava para ir ao serviço; eu falei à 

senhora sobre aquele assunto do meu filho mais novo. Não se lembra? – Como 

a patroa parecia não se lembrar de nada, Mbubi continuou: ― Eu disse mesma 

para a senhora que tinha que ir para a nossa terra, por causa daquela cerimônia 

que vai ter lá. – Vamos lá a ver uma coisa, Mbubi. Tu não me venhas com 

essa. Amanhã eu vou ter visitas aqui, gente importante, estás a entender? E eu 

preciso de ti. [...] Acontece que mudei de ideia... (SILA, 2002, p. 193). 

 

De acordo com Hampaté-Bâ, manter a palavra faz parte da tradição: “na África 

tradicional, aquele que falta à palavra mata sua pessoa civil, religiosa e oculta. Ele se separa de 

si mesmo e da sociedade. Seria preferível que morresse, tanto para si próprio como para os 

seus” (HAMPATÉ-BÂ, 1982, p. 186-187). Desse modo, como Ruth não está mais presa às suas 

origens, ela, como patroa, acredita que pode mudar de ideia a respeito do que prometera a sua 

subordinada. Contudo, para Mbubi, esse comportamento é inaceitável, posto que suas origens 

culturais não permitem tal atitude, pois aquele que não cumpre com sua palavra é considerado 

indigno de confiança. 

 

Viu então a cara de Ruth, carregada de maldade. Aquela mesma maldade que 

despejara sobre si, negando o combinado, recusando deixa-la ir à sua tabanca 

de origem, onde esperava encontrar toda aquela gente que tão raramente via, 

de que tinha muita saudade e com quem precisava tanto confraternizar (SILA, 

2002, p. 195). 

 

Outro aspecto que corrobora o fato de Ruth estar distante de suas origens culturais 

africanas é o fato de não responder às saudações de Mbubi: 
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― Boa tarde, senhora Ruth – saudou Mbubi à sua patroa, ao mesmo tempo 

que se detinha, libertando a passagem. ― Pensei que já não te ia encontrar em 

casa, Mbubi – disse a patroa, sem se preocupar em retribuir a saudação (SILA, 

2002, p. 193). 

 

É comum na Guiné-Bissau, ao se cumprimentar, que a pessoa retribua o gesto 

perguntando sobre fatos do cotidiano. É uma tradição cultural e o fato de não o fazer, além de 

ser falta de educação, só confirma que Ruth não segue mais os costumes, conforme atesta Bispo: 

 

Ao leitor ocidental, o registro do narrador acerca da ausência da saudação 

pode soar como má educação. Entretanto, na Guiné-Bissau, saudar os 

passantes, além de demonstrar respeito e compor uma recorrente prática 

social, inclui uma série de perguntas sobre as pessoas da família e suas rotinas 

de trabalho. Ou seja, não responder não é apenas um ato de falta de educação; 

é um comportamento que distingue Ruth do restante de seu povo. Suas 

atitudes em relação à empregada são o indício de que ela não faz mais parte 

daquela comunidade (BISPO, 2013, p.88). 

 

Já Mbubi sempre se manteve fiel à sua cultura. Permanecer atrelada a ela é uma forma 

de se autodefinir, outra característica do Africana Womanism. Segundo sua criadora, esse 

atributo envolve definir-se com base na auto percepção de si, nas experiências de vida e nas 

necessidades pessoais, assim como promove um olhar para o passado, em um esforço para 

recuperar sua origem histórica e cultural. Assim, uma vez possuída de uma identidade 

individual segura, as mulheres africanas ultrapassam a própria identidade para enfrentar os 

desafios que as esperam, e os atos envolvidos na definição de sua identidade tornam-se ações 

políticas que refletem a totalidade de sua experiência individual e comunitária. E é por esse 

caminho que vai Mbubi. Ao tomar ciência de que sua patroa não cumpriu a sua palavra, não 

permitindo que se ausente do trabalho para ir a uma cerimônia em sua tabanca, depois de muito 

pensar, resolve deixar seu emprego, isso porque manter suas tradições é mais significativo para 

ela do que o seu trabalho (posto que poderia arranjar outra ocupação, mas não abrir mão de suas 

tradições: 

 

Mas na verdade, Mbubi levava ainda uma outra coisa de que o guarda não se 

apercebera, [...] levava uma enorme dúvida. A dúvida de algum dia voltar 

àquela casa. Era uma dúvida enorme que crescera à medida que se interrogava 

sobre as razões de tanta falta de senso da Senhora. As recordações de situações 

idênticas no passado, os factos que havia já algum tempo a inquietava e 

tornavam as lides com aquela mulher um autêntico pesadelo, também tinham 

ajudado a fazer crescer aquela dúvida. [...] Com a cara de Ruth na memória, 
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Mbubi sentiu subitamente a dúvida absoluta transformar-se em certeza. Uma 

certeza absoluta (SILA, 2002, p. 195). 

 

Outro fator a ser apontado nesta análise é a questão da maternidade. Levando-se em 

conta que, de acordo com Hudson-Weems, as mulheres negras são ricamente dotadas de 

devoção, auto sacrifício, e incondicionais no que tange aos atributos associados à maternidade, 

percebe-se que essa característica não coaduna com as atitudes da personagem Ruth. Esta 

abdica de cuidar de seu filho, enviando-o para estudar na Europa, já que era uma atitude comum 

aos que tinham dinheiro. Aliás, esse foi um dos principais motivos para o desentendimento do 

casal: 

 

Os primeiros sintomas tinham aparecido há mais de um ano, quando Ruth 

decidira, sem lhe dar consentimento, tratar dos documentos do filho, para 

manda-lo ter com a mãe na Europa, onde devia na sua opinião, iniciar a sua 

instrução escolar. Dan discordara redondamente dessa decisão da mulher, 

alegando ser junto dos pais o lugar do filho. Ruth insistira sempre na 

necessidade de seguir o exemplo dos Altos Dignatários da Nação, cujos filhos 

estavam todos nos melhores colégios da Europa (SILA, 2002, p. 236). 

 

Enquanto Mbubi segue fiel às suas atribuições de mãe: 

 

Tenho comigo agora só dois. A menina que viste outra vez, a Hawara, ainda 

não voltou da escola. O rapazinho, o Kinswe, esse eu não sei como fazer com 

ele, juro por Deus. Já lhe disse para tomar banho depressa e vir cumprimentar 

a visita, mas não estás a ver? Ele não vem! Deve estar a fazer as suas doidices 

aí no quintal. No outro dia também foi assim, mandei-o chamar mas ele pôs-

se a correr, a correr e depois meteu um pé numa cova e ponto! Partiu o pé! E 

depois ei é que tive que resolver o problema [...] (SILA, 2002, p. 247). 

 

De acordo com Mbiti (1969), nas culturas africanas, a maternidade proporciona à 

mulher um espaço de poder, uma vez que o ritual do casamento e a maternidade formam os 

grandes pilares sobre os quais sociedade africana se ergue. Esse poder se origina do fato de que, 

sem descendentes, a vida não tem sentido, já que os filhos ajudam os pais nos trabalhos do 

cotidiano e nas atividades econômicas do grupo. E quando esses filhos se tornam adultos, 

amparam seus pais. E estes quando morrem serão reverenciados por seus filhos, tornando-se 

imortais mediante os cultos em sua memória. Assim, com a presença da mulher em seu papel 

materno, esse ciclo pode ser efetivado, conforme atesta Christian: “The African mother is a 

spiritual anchor; thus she greatly respected in African societies. By giving birth to children, 
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African women ensure their people’s continuity, both in the here and in the hereafter” 32 

(CHRISTIAN, 1994, p. 96). Por isso, para Mbubi, que segue as suas tradições, estar perto de 

seus filhos, criando-os, faz dela uma mulher completa. 

Dessa forma, podemos perceber que Mbubi e Ruth são representadas de forma 

completamente oposta. Sila configura Mbubi como uma mulher de personalidade forte, apegada 

às suas tradições e que, apesar das dificuldades da vida, não se mostra de forma submissa, uma 

vez que renuncia ao seu trabalho em defesa das suas convicções. Já Ruth, totalmente 

desapegada à sua cultura autóctone, é representada de forma negativa, pois o seu contato com 

a cultura e com as propostas ideológicas ocidentais a subvertem. Logo, Mbubi representa a 

Mãe-África, a sabedoria, as tradições, enquanto Ruth simboliza a ganância, a África pós-

independência, na qual não se pode confiar porque não apresenta mais em sua essência os 

valores tradicionais, uma vez que se corrompeu. 

Mediante a forma na qual as personagens Ndani, de A Última Tragédia (2006), e Ruth 

e Mbubi, de Eterna Paixão (2002) foram representadas, cabe fazermos uma reflexão: por que 

Ndani e Ruth quase não apresentam em suas condutas (por mais que nos pareçam 

emancipadoras) os traços que remetem aos feminismos africanos, mais especificamente, os que 

se relacionam ao Africana Womanism? Levantemos aqui algumas hipóteses. 

A primeira suposição está relacionada com a autoria das obras. Será que o fato da obra 

ter uma escrita masculina influenciou na questão de suas personagens não estarem tão atreladas 

aos feminismos africanos, uma vez que, pelo autor ser um homem e provavelmente por não 

estar atento às questões feministas em seu continente, suas personagens se distanciariam das 

propostas feministas africanas? Sobre a questão da escrita masculina, Richard (2002), ao citar 

Josefina Ludmer (1993), atesta: 

 

Josefina Ludmer afirma, por exemplo, que ‘a escrita feminina não existe como 

categoria, porque toda escrita é assexual, bissexual, unissexual’. Ela alude a 

uma subjetividade criativa, que combina várias marcas de identidade em um 

grupo flutuante de significação, desordenando os pertencimentos de gênero, 

sendo a escrita aquela região na qual se ampliam e se diversificam os traçados 

de subjetivação e identificação simbólica (RICHARD, 2002, p. 132). 

 

Assim, segundo Richard, que parte do princípio de que toda escrita é assexual, conforme 

constata Ludmer, a representação de um gênero, na escrita, também é assexual. Dessa forma, o 

                                                 
32 “A mãe africana é uma âncora espiritual; portanto, ela é altamente respeitada nas sociedades africanas. Dando à 

luz filhos, as mulheres africanas garantem a continuidade do seu povo, tanto nesta quanto na outra vida” 

(CHRISTIAN, 1994, p. 96, tradução nossa). 
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determinante biológico (ser homem ou mulher) e a identidade cultural (escrever como homem 

ou como mulher) não devem estar necessariamente condicionados um ao outro, posto que, para 

a pesquisadora, a reprodução de uma posição anti-hegemônica no texto literário vai além das 

questões de sexo ou de gênero, já que tanto um homem quanto uma mulher podem ter uma 

forma eficaz de se representar ou não. E o mesmo pensamento se confirma em relação a sua 

autorepresentação. Assim, para Richard:  

 

Assim como ‘ser mulher’ não garante, por sua natureza, o exercício crítico de 

uma feminilidade, necessariamente questionadora da masculinidade 

hegemônica, também o ‘ser homem’ não condena o sujeito/autor a ser 

fatalmente partidário das codificações de poder da cultura oficial, por muito 

que a organização patriarcal procure convencê-lo sempre de seus benefícios 

(RICHARD, 2002, p. 135). 

 

Portanto, o fato do autor ser um homem não diminuiu ou excluiu sua percepção de 

descrever ou representar o universo feminino e suas demandas, pois o que deve ser considerado 

é a subjetividade do autor, não o seu gênero. Da mesma forma que na poesia o eu lírico pode 

ser feminino e o autor do poema ser um homem, o que deve ser considerado são as reflexões 

sobre o assunto. Assim, o gênero não pode ser um determinante da temática a ser retratada.  

Contudo, apesar da afirmação de Richard de que a autoria masculina não interfere na 

forma de se representar as mulheres na escrita, vale ressaltar que a hipótese do autor não ter 

conhecimento das questões feministas africanas, ao nosso ver, pode sim influenciar no modo 

como ele representará suas personagens. Isto porque, não tendo acesso ao que postulam as 

feministas, não teria como representá-las conscientemente. Outro fator a ser considerado é que 

as teorias feministas africanas, como também as teorias feministas ocidentais, ainda são pouco 

conhecidas nos países africanos, conforme atesta Basimile (2013): 

 

A grande preocupação formulada por todas estas designações e seus conceitos 

é a busca e apresentação de um movimento autônomo das mulheres negras 

africanas, que seja um contraponto ao feminismo euro-americano e dê corpo 

à crítica que as africanas pretendem fazer ao feminismo ocidental, 

exclusivamente dependente da divisão binária de gênero, e suas 

consequências em termos da menorização da mulher. Contudo, nenhum 

daqueles conceitos euro-americanos, ou mesmo africanos, conseguiu até 

agora ser suficientemente conhecido e aceite em toda a África (BASIMILE, 

2013, p. 6). 

 

Portanto, o desconhecimento sobre essas teorias poderia facilitar a não inclusão de seus 

preceitos nas representações das personagens. Já no caso de Mbubi, esta é a personagem que 

mais agrega à sua postura características consideradas feministas pelas teóricas africanas. 
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Observa-se que ela segue suas tradições, conforme defende as feministas, e, apesar de ter acesso 

ao mundo ocidental, não se sentiu beneficiada por ele, conforme aconteceu com Ruth e Ndani, 

que deixam claras a preferência pelos costumes ocidentais, uma vez que tiveram oportunidade 

de usufruí-los. Assim, podemos nos perguntar: será que se Mbubi tivesse tido acesso às 

“benesses” da cultura ocidental, como as demais personagens salientam – saber ler e ter 

dinheiro, por exemplo – ela teria tantos traços do feminismo africano proposto por Hudson-

Weems? 

Ainda em relação à autoria, Ogunyemi (1988), ao mencionar Mariama Bâ, alega que o 

fato de se escrever sobre mulheres não significa que o autor ou autora seja feminista; da mesma 

forma, um autor que escreve sobre a África, não necessariamente seria um nacionalista africano. 

Logo, para Ogunyemi, uma autora é considerada feminista quando tem a preocupação para 

expor e denunciar os problemas que as africanas enfrentam, assim como reivindicam, em seus 

textos, o fim da discriminação e da diminuição das mulheres. E, com a mesma ênfase, destacam 

suas capacidades físicas e intelectuais. Assim, a mulher escritora tem duas responsabilidades: 

descrever a realidade das mulheres através da sua perspectiva como mulher e destacar o que 

significa ser mulher. Será que o mesmo equivaleria à escrita masculina? 

 

A reader can expect to find in it some combination of the following themes: a 

critical perception of and reaction to patriarchy, often articulated through the 

struggle of a victim or rebel who must face a patriarchal institution; sensitivity 

to inequities of sexism allied with an acceptance of women and understanding 

of the choice open to them; a metamorphosis leading to female victory […] 

33 (OGUNYEMI, 1988, p. 64-65). 

 

A segunda hipótese que levantamos está relacionada com a diferença entre as africanas, 

no que se refere ao seu lugar de origem e cultura. Grande parte das estudiosas que dedicam seu 

tempo a questões dos feminismos africanos são nigerianas. Assim, por ter essa nacionalidade, 

por ter sofrido influência da colonização inglesa e, principalmente, por suas tradições 

autóctones pertencer a etnias que não são as mesmas que as da Guiné-Bissau, estima-se que 

essas diferenças poderiam justificar o modo como essas teóricas basearam seus conceitos 

feministas – sempre atrelados à manutenção das tradições – e que muito se diferencia da forma 

como as guineenses foram representadas nas obras. 

                                                 
33 Um leitor pode esperar encontrar na obra uma combinação dos seguintes temas: uma percepção crítica e reação 

ao patriarcado, muitas vezes articulada através da luta de uma vítima ou rebelde que deve enfrentar uma instituição 

patriarcal; sensibilidade a desigualdades de sexismo aliadas com aceitação de mulheres e compreensão da escolha 

aberta a elas; uma metamorfose que leva à vitória feminina [...] (OGUNYEMI, 1988, p. 64-65, tradução nossa). 
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A Nigéria é composta por mais de 250 grupos étnicos e os maiores grupos são os haussá-

fulanis, os iorubás e os igbos. Já na Guiné-Bissau, temos os balantas, os fulas, os manjancos, 

os mandingas e os bijagós como os grupos mais numerosos. Nota-se que esses países não 

possuem as mesmas etnias e, por conseguinte, as características culturais são diferentes; e, 

assim como a atual Nigéria foi colonizada pelos ingleses, a Guiné-Bissau foi colonizada pelos 

portugueses. Seguindo essa linha raciocínio, Appiah (1997) alega que as tradições africanas 

atuais são fruto da cultura pré-colonial e do tipo de colonização na qual o território africano foi 

submetido, uma vez que: 

 

Para compreender a variedade das culturas contemporâneas da África, 

portanto, precisamos, em primeiro lugar, recordar a variedade das culturas 

pré-coloniais. As diferenças na experiência colonial também tiveram seu 

papel na configuração das diversidades do continente, mas até mesmo 

políticas coloniais idênticas, identicamente implementadas, influindo sobre 

materiais culturais muito diferentes, decerto teriam produzido resultados 

amplamente variáveis (APPIAH, 1997, p. 242). 

 

Logo, tais constatações justificam as diferenças entre Nigéria e Guiné-Bissau no âmbito 

cultural e, por isso, a nosso ver, esses fatores corroboram o fato de que a forma como os 

feminismos africanos são vistos também são diferenciados de acordo com os países. As 

necessidades e a realidade das mulheres africanas são diferentes e são fruto da sua herança 

cultural, o que nos faz pensar que as nigerianas podem ser muito mais apegadas às suas tradições 

autóctones do que as guineenses. Portanto, não é possível uma generalização, ou seja, que todas 

as africanas tenham as mesmas características e que as teorias feministas africanas representem 

todas as mulheres. Sobre essa questão, Appiah (1997), atesta: 

 

Existem negros e negros. As numerosas tribos que habitam o vasto continente 

da África são tão pouco passíveis de ser consideradas iguais em todos os 

aspectos quanto são os numerosos povos da Ásia ou da Europa. [...] todas elas 

diferindo na inclinação original e nos instintos tradicionais. [...] Ora, há de ser 

evidente que nenhuma descrição sucinta pode incluir todos esses povos, 

nenhuma definição isolada, por mais abrangente que seja, pode abarcá-los a 

todos (APPIAH, 1997, p. 49). 

 

A terceira hipótese que levantamos está relacionada com a influência do Capitalismo 

Ocidental nas sociedades africanas. Notamos que, entre as características que englobam os 

feminismos africanos estudados, em especial no Africana Womanism, suas teóricas não levam 

em consideração a intervenção do capitalismo na vida das africanas. Ou seja, seus atributos 

parecem não conjecturar com o fato de que as mulheres, pelo menos as representadas nos 
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romances estudados, estão inseridas num contexto em que o dinheiro e suas benesses são 

importantes e almejados. Assim, da mesma forma como Ndani deseja dormir em uma cama 

macia, quer ter água na torneira, sonha com uma casa mais confortável e almeja trabalhar para 

ganhar dinheiro, bem como Ruth aprecia seu carro do ano e sua independência financeira, tais 

pensamentos são oriundos de uma concepção capitalista. Vale ressaltar que tais aspectos se 

encaixariam nas perspectivas dos feminismos ocidentais.  

Contudo, de acordo com Said (2011), não há como uma sociedade colonizada não se 

influenciar com as características de seu colonizador, uma vez que “em parte devido ao 

imperialismo, todas as culturas estão envolvidas umas com as outras; nenhuma é única e pura, 

todas são híbridas, heterogêneas, extraordinariamente diferenciadas, sem qualquer 

monolitismo” (SAID, 2011, p. 19). Ou seja, não teria como as sociedades africanas não se 

influenciarem pelo capitalismo, característica primordial das nações europeias. Logo, o fato das 

teorias feministas africanas não considerarem essa conjectura nos parece fora de contexto, não 

representando totalmente a realidade das africanas. 

No caso específico da Guiné-Bissau, apesar de não ter sido retratado nos romances 

analisados, cabe aqui destacar a questão do capitalismo e das mulheres “Bideiras” 34. Estas 

apelam aos seus direitos e responsabilidades enquanto mães e esposas, enquanto legitimam as 

suas práticas econômicas independentes e, por muitas vezes, lucrativas. Ou seja, essas 

mulheres, mesmo em cooperativas, buscam pelo lucro e pela melhoria da vida econômica, uma 

vez que acreditam que a força do seu trabalho, mesmo informal, mina a base econômica do 

sistema patriarcal, posto que os homens deixam de ser o único ou principal provedor financeiro 

da família. Sobre essa questão, Domingues atesta: 

 

As actividades comerciais das mulheres realizadas em contexto urbano têm 

tendência para reforçar a individualização da gestão dos rendimentos pessoais, 

e esta independência económica permite-lhes contornar, em seu proveito, 

certas regras sociais. De qualquer modo, as mulheres souberam encontrar 

alternativas de sobrevivência e, neste processo, continuaram a construir a sua 

independência. A articulação dos modos de produção e a informalidade dos 

fenómenos sociais, que caracterizam a sociedade rural e urbana, mas que são 

potenciados pela «fluidez» do meio urbano, não significam só mudanças entre 

papéis, mas mudanças nas relações sociais. O acesso aos recursos económicos 

foi acompanhado por uma revisão das relações na família e sociedade, 

produzindo uma nova determinação das atitudes de uns e de outros e, o 

conjunto constituído pelas representações e atitudes colectivas, permitem 

circunscrever uma nova identidade feminina  (DOMINGUES, 2000, p. 516). 

 

                                                 
34 Mulheres guineenses que revendem pescados no comércio informal. 
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Logo, não nos parece coerente, pelo menos quando nos referimos à Guiné-Bissau, 

desassociar o sistema capitalista do cotidiano das guineenses. Se as teóricas feministas africanas 

assim o fazem, supomos que estas possam rejeitar a contemporaneidade, estando somente 

apegadas aos valores autóctones, não possibilitando às mulheres africanas circunscrever uma 

nova identidade feminina, na qual elas podem ser mais independentes social e economicamente. 

Uma outra hipótese que levantamos está relacionada ao fato de que Sila não representa 

Ruth nem Ndani conforme os preceitos dos feminismos africanos porque seu propósito é fazer 

uma denúncia do quanto o colonialismo foi prejudicial aos povos africanos. Logo, no caso de 

Ruth, a aproximação com o Mundo Ocidental a corrompeu e, no que se refere à Ndani, afastar-

se de suas origens reforça o fato de como ela fora seduzida pelo colonialismo. Dessa forma, 

podemos levar em consideração que Sila pode estar tomando partido das teorias feministas 

africanas, uma vez que representa de forma positiva a personagem que mais se aproxima dessas 

concepções. Ou seja, das três personagens analisadas, Mbubi é a única que tem um “final feliz”, 

posto que é firme em suas decisões. Apesar de toda pobreza, ela considera-se uma pessoa 

realizada, que não prejudica ninguém, dá bons conselhos, segue seu caminho com amor e em 

paz, além de ser um exemplo de conduta: 

 

Se aquilo é que era amor, então ele tinha amor. E tinha consequentemente 

direito à vida. Uma vida como a de Mbubi, que faz trabalhar todos os dias com 

prazer e falar a toda hora com alegria. Uma vida com muita carência, muito 

árdua, mas apesar de tudo, uma vida com sentido e com humor. [...] Se amor 

era “gostar dos que gostam de nós e perdoar os que nos fazem mal”, como lhe 

dissera uma vez Mbubi, então ele tinha direito a uma vida nova (SILA, 2002, 

p. 298). 

 

Obviamente, o mesmo não acontece com Ndani nem com Ruth. Essas duas personagens 

não apresentam uma trajetória satisfatória de sucesso na diegese, assim como não têm um “final 

feliz”. Nota-se que quanto mais Ndani se afasta de suas tradições autóctones, e se aproxima da 

cultura do colonizador, mais ela sofre. E o mesmo acontece com Ruth, que, ao optar pela 

ambição política e econômica, perde seu marido e sua família. Assim, ao representá-las de uma 

forma não positiva, Sila pode estar deixando claro o quanto as tradições são importantes para 

as africanas, e se distanciar delas não é uma boa opção. Contudo, assumi-las poderia, sim, 

representar o exercício de um posicionamento feminista. 
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3 - CONCLUSÃO 

 

Nas sociedades africanas, o papel da mulher sempre foi fundamental. Segundo O’Barr 

(1984), antes do colonialismo europeu penetrar na África, a mulher africana tinha um lugar de 

destaque em seu povo, uma vez que era responsável por gerar vidas, por contribuir com suas 

atividades na dinâmica de sua aldeia e por ajudar a perpetuar as tradições de seu povo. Contudo, 

com o advento da colonização e sua intensificação na primeira metade do século XX, houve 

um significante impacto na condição social da mulher, uma vez que passaram a ignorá-la ou 

limitar o seu poder na sociedade. Mediante essa nova realidade, de acordo com os estudos pós-

coloniais, as africanas passaram a ser duplamente marginalizadas: por serem mulheres e por 

serem negras. 

Assim, mediante sua situação de opressão, surgem os estudos feministas que objetivam 

entender a conjuntura em que a mulher africana se encontra, tanto no presente quanto no 

passado. A literatura, conforme alega Gramsci (1985), tem sido uma grande aliada para tentar 

descrever e compreender a realidade dessas africanas, sempre destacando a heterogeneidade 

entre elas. 

Entretanto, se averiguou que os estudos feministas, de uma forma generalizada, não dão 

conta das diferenças entre as mulheres, uma vez que, mediante sua realidade, seus objetivos, 

seus desejos e suas lutas são distintos. Logo, esse é um dos motivos que fazem com se 

estabeleçam as diferenças entre os feminismos ocidentais e os feminismos africanos, pois, de 

acordo com Collins (1991), as mulheres africanas recusam o rótulo de feministas, não porque 

elas não querem estar ao lado das feministas, mas sim porque estas não a representam. Este 

pensamento dialoga com o de Spivak (2010), pois constata que os subalternos, em geral, 

incluindo-se as mulheres africanas, em particular, estão inevitavelmente fadados a serem mal 

compreendidos ou mal representados por interesses pessoais dos que têm poder para 

representar. 

Portanto, tentando observar como as mulheres guineenses foram representadas nas obras 

A Última Tragédia (2006) e Eterna Paixão (2002), de Abdulai Sila, esta pesquisa se propôs a 

verificar se nesses romances há traços ou não postulados pelo Africana Womanism, teoria do 

feminismo africano desenvolvida por Cleonora Hudson-Weems (1993), uma vez que sua tese 

enaltece o papel da mulher africana em sua sociedade e principalmente porque evoca o resgate 

das tradições autóctones, que foram altamente atingidas pelo colonialismo.  
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Hudson-Weems criou o termo Africana Womanism ao perceber a inadequação do 

feminismo ocidental, ou do próprio feminismo negro, em apreender a realidade das mulheres 

africanas. Segundo a autora, os problemas com a adoção do feminismo ocidental por mulheres 

africanas têm duas vertentes: uma delas é que ele é fundamentalmente um fenômeno ocidental 

e, como tal, está carregado de princípios que abrangem somente as questões das mulheres 

brancas americanas e europeias, tais como a relação conflituosa entre os gêneros, 

principalmente no que diz respeito a enxergar os homens como inimigos. A outra vertente está 

relacionada com o fato de que o feminismo, tal como se desenvolveu, não teve um olhar para 

as demais mulheres. Por esses motivos, afirma Hudson-Weems, o feminismo ocidental, seja 

qual for sua vertente, não reflete nem pode refletir as crenças ou interesses das mulheres 

africanas. E a mesma opinião se reflete em relação ao feminismo negro, uma vez que ele é 

originado do feminismo ocidental e, por isso, também não consegue atender às preocupações 

das mulheres africanas. Assim, uma das principais questões que difere os feminismos ocidentais 

dos feminismos africanos é que as mulheres africanas não percebem os homens como inimigos 

e não querem afastar-se de sua cultura autóctone. 

Partindo desse princípio, Hudson-Weems distingue sua teoria de outros discursos 

feministas adotando, como já dissemos, os seguintes atributos: 1) autodefinição; 2) 

autonomeação; 3) a centralidade na família; 4) uma genuína irmandade entre as mulheres;  5) 

fortaleza; 6) colaboração com os homens na luta de emancipação; 7) unidade; 8) autenticidade; 

9) flexibilidade de papéis; 10) respeito; 11) reconhecimento pelo outro; 12) espiritualidade; 13) 

compatibilidade com o homem; 14) respeito pelos mais velhos; 15) adaptabilidade; 16) 

ambição; 17) maternidade e 18) sustento dos filhos. Assim, tentamos identificar nas 

personagens femininas das obras A Última Tragédia (2006) e Eterna Paixão (2002) se algumas 

dessas características se destacam ou não, através das representações elencadas e por qual 

motivo. Chegamos às seguintes conclusões: 

Um dos primeiros aspectos a serem observados na análise de A Última Tragédia (2006) 

é o fato de que Ndani, vivendo em um contexto colonial, e que a princípio deveria estar mais 

atrelada à sua cultura autóctone, mostra-se não satisfeita com a sua realidade enquanto 

pertencente ao grupo social da aldeia de Biombo. Por isso, questiona as profecias de uma pessoa 

mais velha (Djambakus), optando por abandonar sua aldeia e sua cultura e concluindo que o 

mundo dos brancos é melhor do que seu mundo. Somente no que tange à religião, Ndani 

mantém-se firme à sua cultura. Essas atitudes não coadunam com os preceitos do Africana 

Womanism, uma vez que o respeito aos mais velhos e o apego à sua cultura são essenciais para 
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as africanas que seguem essa teoria. Outro fator que se destaca é a questão da maternidade, tão 

singular para essa teoria e não muito ressaltada no romance, posto que temos a impressão de 

que, para Ndani, o fato de trabalhar como costureira lhe é mais prazeroso do que a maternidade. 

Contudo, a protagonista encontra ajuda da Grande-mulher para criar seus filhos e mostra-se 

disposta a colaborar com outras mulheres para que elas tenham a sua emancipação financeira e 

esse fator mostra a importância da irmandade entre as mulheres, uma vez que uma ajuda a outra. 

Outro tema que também é significativo ao Africana Womanism é a compatibilidade com 

os homens e esse atributo é destacado na obra. Ndani e o Professor desejam uma vida juntos, 

lutam por seus objetivos em conjunto e, até no momento mais difícil de suas vidas, quando ele 

é acusado injustamente, julgado e condenado, Ndani não o abandona. Todo o infortúnio 

ocorrido com o Professor é decorrente de uma questão racial, e sua mulher não desiste dele em 

nenhum momento. Esse episódio valida a premissa da compatibilidade com os homens, uma 

vez que a questão do feminismo africano tem que girar em torno das questões raciais e, por 

isso, homens e mulheres devem se unir para combater esse mal.  

No que tange às questões relacionadas à questão da autodefinição e da autonomeação, 

também se constata que essas peculiaridades não estão presentes na forma como a personagem 

Ndani é representada. Ao mudarem seu nome para Daniela e ter sua individualidade apagada, 

quando é obrigada a mudar seu penteado, suas roupas e sua postura, (características essas que 

remetiam à sua cultura autóctone) a personagem tem aniquilada sua identidade e apagada a sua 

história.   

Já no que se refere à obra Eterna Paixão (2002), somente uma das personagens, Mbubi, 

se encaixa nos “padrões” estabelecidos pelo Africana Womanism. Apesar de viver em um novo 

contexto político, a vida dessa personagem não é alterada, posto que ela continua a viver na 

pobreza e transita entre dois mundos: o capitalista ocidental (vivido pelos seus patrões) e o 

mundo das suas tradições autóctones. Assim, por se manter fiel à sua cultura, as atitudes de 

Mbubi coadunam com o Africana Womanism, uma vez que essa teoria defende o resgate aos 

legados culturais. Logo, ao abrir mão de seu emprego para participar de uma cerimônia 

religiosa, e se manter centrada em sua família – dando valor à maternidade e à criação de seus 

filhos – a protagonista defende os valores destacados por Hudson-Weems e pode ser 

considerada uma feminista. 

Entretanto, nos chama a atenção a forma como a personagem Ruth é representada. A 

esposa de Daniel estudou nos Estados Unidos e, ao voltar à África, se corrompe, realizando atos 

ilícitos em troca de poder e dinheiro. Além disso, rende-se aos padrões capitalistas, não se 
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identificando mais com a sua cultura africana e adota uma postura totalmente ocidentalizada. 

Logo, Ruth não apresenta em suas atitudes nenhum aspecto que corresponda aos preceitos 

propostos pelo Africana Womanism. Assim, nos questionamos: ao elaborar sua tese, se Hudson-

Weems não leva em consideração que as africanas podem ter influência, de uma forma ou de 

outra, dos padrões ocidentais. Assim, no caso de Ruth, seu estilo de vida e suas atitudes – 

independência financeira, delegar aos outros a criação de seu filho e abrir mão de sua família – 

seriam comportamentos que estão mais atrelados ao que defende o feminismo ocidental radical. 

Se nos basearmos nas condições em que vivem a maioria das guineenses, o caso dessa 

personagem seria uma exceção, uma vez que poucas mulheres africanas levariam essa vida. 

Contudo, é possível prever que nem todas as mulheres africanas ainda se mantêm intactas com 

relação à influência ocidental e capitalista, posto que, conforme atesta Hall (2001), os países 

pobres e de Terceiro Mundo vivem uma “homogeneização cultural”. Portanto, uma vez que se 

tem acesso ao mundo globalizado, se é confrontado por uma gama de diferentes identidades, 

cada uma delas fazendo apelos a diferentes partes de nós, possibilitando fazer escolhas. E, no 

caso de Ruth, esta escolheu afastar-se de suas origens. 

A partir desse apanhado, conclui-se que a forma como as personagens Ndani e Ruth são 

representadas na diegese afasta-se do que Hudson-Weems propõe como atitudes feministas. 

Ora, se ao lermos os textos, temos a impressão de que as personagens são emancipadas, uma 

vez que tentam, a todo custo, mudar o seu destino e agir conforme a sua consciência, mas por 

que elas não são consideradas feministas? Para tentar responder essa questão, levantamos 

algumas hipóteses. Uma delas está relacionada com a questão da autoria, posto que, apesar de 

nos basearmos, conforme atesta Richard (2002), no fato de termos uma escrita masculina não 

influi na sua percepção de descrever ou representar o universo feminino e suas demandas, há 

possibilidade do autor não ter conhecimento sobre as características propostas pelos feminismos 

africanos, já que eles ainda são pouco difundidos na África. Esta é uma proposição que deve 

ser considerada, uma vez que é necessário ter domínio sobre um determinado assunto para 

poder falar sobre ele. 

A segunda hipótese estaria relacionada com a questão da diferença entre as mulheres 

africanas, no que se refere ao seu lugar de origem e etnias. Deduzimos que, pelo fato da maioria 

das feministas africanas serem nigerianas, de terem sofrido influência de uma colonização 

inglesa, e de fazerem parte de etnias distintas às da Guiné-Bissau, pode justificar a forma como 

as teorias feministas africanas foram pensadas. Este fato corrobora a ideia de que mulheres 

africanas não são indivíduos análogos e, por isso, uma teoria, por ser africana, não 
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necessariamente tem que dar conta de todas as mulheres. Isso seria uma forma de lhes negar a 

sua singularidade e a sua heterogeneidade. 

Questionamos também sobre o fato das feministas africanas não levarem em 

consideração a influência do Capitalismo no dia a dia das mulheres. A nosso ver, isto parece 

inviável, uma vez que essa é uma das heranças mais fortes deixadas pelo colonialismo e, 

inclusive, é o sistema econômico e social que gere a maioria dos países africanos, como é o 

caso da Guiné-Bissau, não sendo possível ignorá-lo. Logo, o fato das feministas africanas não 

levarem tal aspecto em consideração indica uma rejeição à contemporaneidade.  

Por último, também podemos supor que Sila tem consciência da forma que representa 

suas personagens e, as distanciando do modelo proposto pelos feminismos africanos (em 

especial, do Africana Womanism) está fazendo uma denúncia sobre os males do colonialismo. 

Assim, no caso de Ruth, o autor evidencia um julgamento moral, uma vez que o contato com o 

Mundo Ocidental a corrompeu e, no caso de Ndani, o afastamento de suas origens 

corresponderia à forma como esta fora seduzida e enganada pelo colonialismo. Sendo Mbubi, 

então, aquela que segue os padrões estabelecidos pelos femininos africanos e a única a ter um 

“final feliz”. 
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ANEXO 1 

 

AS MULHERES NA SOCIEDADE GUINEENSE 

 

Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos 

e estão sujeitos aos mesmos deveres, sem distinção de raça, sexo, nível 

social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica. 

(Art.25º da Constituição da República da Guiné-Bissau, 1996) 

 

De acordo com a Constituição da República da Guiné-Bissau, promulgada em dezembro 

de 1996, os cidadãos guineenses apresentam os mesmos direitos em toda esfera pública, privada 

e cultural. Contudo, contradizendo a Constituição, a disparidade entre homens e mulheres é um 

fator que predomina no sistema social do país, sobretudo a nível cultural. Geralmente, para as 

mulheres que seguem as tradições, lhes são atribuídas a responsabilidade das atividades 

domésticas, do sustento da casa, da educação dos filhos e da socialização das jovens, além de 

lhes ser imputadas características como paciência e obediência ao homem. Kipp (1994), 

exemplifica: 

 
No mundo rural, a mulher guineense desempenha um importante papel na 

economia familiar através do seu trabalho. Para elas o dia começa cedo e logo 

ao cantar do galo dão início às múltiplas tarefas programadas para a jornada. 

Quando a família é poligâmica, é a mulher mais velha - a dona da casa - que 

faz, no dia anterior, a distribuição das tarefas pelas outras. Normalmente, 

como neste caso de mulheres 35manjancas, todo o trabalho é feito em grupo, 

sendo o grupo formado não só pelos membros da mesma família, mas também 

por amigas. Para evitar que ocorram problemas no seio do grupo, existem 

certos critérios para a escolha das pessoas que o vão integrar. Quanto às 

tarefas, estas são múltiplas, indo desde a apanha da lenha até à cerâmica. São 

elas que fazem a pesca tradicional no rio, dispostas numa curiosa fila indiana, 

em que as raparigas mais novas ocupam os lugares mais próximos das 

margens, dada a sua baixa estatura. A recolha da fruta, o espremer do caju 

para extracção do sumo que, depois de fermentado, se transformará em vinho, 

a produção de óleo de palma e a cestaria, são outras das actividades 

essencialmente realizadas por mulheres (KIPP, 1994, p.15). 

 

 Sob outra perspectiva, aos homens são exigidas as qualidades de poder, de 

responsabilidade e de força física, e suas atividades estão relacionadas à autoridade, que 

também se expande sobre todos os membros da sua família. Tais considerações são confirmadas 

pelo Manual de Igualdade Equidade de Gênero (2015): 

 

                                                 
35 São mulheres que pertencem ao povo Manjanco, que habitam as ilhas de Pecixe e de Jata e as margens dos rios 

Cacheu e Geba, na Guiné-Bissau. 
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Na Guiné-Bissau, observa-se de forma evidente desigualdades estruturais 

entre os homens e as mulheres, meninas e rapazes, ditadas pelo contexto 

sociocultural e económico e por circunstâncias sociais e políticas específicas, 

que colocam as mulheres em situação de desvantagem, com um fraco 

exercício para desenvolverem o seu pleno potencial e gozar dos seus direitos 

humanos (Manual de Igualdade Equidade de Gênero, 2015, p.5). 

  

Apesar das mulheres serem subjugadas social e culturalmente, a Guiné-Bissau, desde a 

luta da libertação nacional, tem procurado dar atenção à situação das guineenses. De acordo 

com o Relatório Nacional Sobre a Aplicação/Implementação da Declaração e do Plano de Ação 

de Beijing - DPAB (1995), o governo tem sancionado convenções, tratados, protocolos e 

recomendações para a promoção dos direitos e melhoria da condição da vida das mulheres do 

país, realizando várias pesquisas sobre o assunto, tais como: o Estudo Exploratório Sobre a 

Violência Baseada no Gênero no Meio Universitário (2012); o Estudo Sobre Movimentos 

Femininos na Guiné-Bissau (2012); o Retrato da Violência Contra as Mulheres na Guiné-

Bissau (2012); a Lei Sobre a Mutilação Genital Feminina (2011); a criação do Instituto da 

Mulher e da Criança em 2011, entre outros. 

O Relatório Nacional Sobre a Aplicação/Implementação da Declaração e do Plano de 

Ação de Beijing - DPAB (1995) também atesta que, nos dias atuais, devido ao contexto de 

pobreza e de instabilidade político-institucional na Guiné-Bissau, há um crescimento no âmbito 

do trabalho e da responsabilidade da mulher, no que está relacionado a questões familiares, a 

nível comunitário e até mesmo no mercado de trabalho. O que não quer dizer que tenha havido 

uma equidade entre homens e mulheres, mas sim uma sobrecarga em todas as atividades que as 

mulheres estão relacionadas. Segundo o Instituto da Mulher e da Criança (2011), os fatores que 

contribuíram para o aumento da responsabilidade e do trabalho das mulheres estão relacionados 

principalmente à escassez dos serviços e das infraestruturas sociais, à emigração ou ao 

abandono do lar pelo homem ou ainda à viuvez da mulher. Com esse cenário, ainda de acordo 

com o Instituto da Mulher e da Criança (2011), as mulheres se valem geralmente do trabalho 

informal (de baixo rendimento) para poder sustentar a sua família, tais como a ocupação de 

vendedeira, trabalhadora doméstica ou agricultora. 

Dessa forma, ao se fazer um panorama da sociedade guineense atual, corrobora-se a 

premissa de que as mulheres continuam a ser aquelas que apresentam níveis mais baixos de 

educação, tem uma baixa representação na administração pública, executam os trabalhos mais 

instáveis e mal remunerados (associando estes ao trabalho doméstico), casam-se e engravidam 

precocemente e têm total responsabilidade na educação dos filhos. Vale ressaltar que, segundo 

Barros & Semedo (2013), apesar das guineenses serem as maiores produtoras de alimentos, 
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gestoras dos recursos naturais e dos rendimentos econômicos em seu país, na maioria das vezes, 

elas têm um acesso restrito à terra e à posse desta, à educação, ao crédito, à informação, às 

tecnologias e aos fóruns de apoio à tomada de decisão. 

O Ministério da Mulher, da Família e da Solidariedade Social da Guiné-Bissau, 

juntamente com o Instituto da Mulher e da Criança - IMC, elaborou um relatório que mapeia, 

minuciosamente, a situação da mulher guineense, elencando seus problemas, os quais remetem 

às disparidades de condição de vida, às discriminações e às desigualdades no estatuto social e 

às oportunidades oferecidas a elas. Esse relatório foi denominado como Política Nacional para 

Promoção da Igualdade de Equidade de Gênero – 2012/2015 (PNPIEG) e seus gestores têm o 

intuito de analisar os problemas e superar os desafios encontrados para a supressão das 

adversidades. 

Assim, como base em tal documento, averiguemos os pontos que se destacam e mais 

atingem as mulheres guineenses: 

 

a) A mulher guineense e a pobreza 

 

A pobreza, na Guiné-Bissau, afeta mais as mulheres do que os homens e tem crescido 

no decorrer nos anos. No que se refere à pobreza monetária, a guineense representa 51,5% dos 

mais pobres do país. Segundo o relatório, a ocorrência da pobreza aumentou em lares chefiados 

por mulheres, de 2002 a 2010, em 9,2% (de 56,1% para 65,3%) e para os lares chefiados por 

homens, aumentou 4,2% (de 66,1% para 70,3%). A pobreza monetária extrema e absoluta 

representa, respectivamente, 56,3% e 15,5% nos lares chefiados por homens, e 48,0% e 12,2% 

nos chefiados por mulheres; o que leva a perceber que as oportunidades de trabalho são de mais 

difícil acesso às mulheres chefes de família do que aos homens. 

Já no que diz respeito à pobreza não monetária, esta também atinge mais as mulheres, 

obviamente porque elas são mais responsáveis pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado da 

família. Assim, vejamos alguns dados: as chefes de família guineense vivem em habitações 

precárias (89,1% das habitações), em suas casas não há luz elétrica (80,0%), cozinham com 

fogo à lenha ou a carvão (95,6%), não há água encanada (90,9%) e não possuem sistema de 

esgoto em suas casas (65,4%). Esses fatores colaboram para que essas mulheres tenham mais 

horas de trabalho e mais sacrifícios nos afazeres domésticos. 
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b) A mulher guineense no setor econômico 

 

Segundo relatório da Política Nacional para Promoção da Igualdade de Equidade de 

Gênero, a Guiné-Bissau direciona sua economia ao setor primário, havendo um fraco 

desenvolvimento industrial. Logo, sobressai os setores informais, assim como destaca-se a 

escassez de infraestruturas. 

Nesse contexto, as mulheres são mais ativas economicamente do que os homens. O 

último censo, de 2009, mostra os seguintes números: mulheres ativas potenciais com 15 anos 

ou mais (56,1%), mulheres ativas ocupadas (59,8%), ou sendo mais numerosas no meio rural 

(62%). Assim, contam-se 78 homens para 100 mulheres potencialmente ativas, 67/100 para a 

população ativa ocupada e 61/100 para a população que mora no meio rural. Vale ressaltar que 

o potencial econômico das mulheres ainda pode ser superior, levando-se em conta que as 

meninas começam a trabalhar por volta dos 6 anos de idade e que não foram consideradas na 

pesquisa. 

Ainda de acordo com o relatório da PNPIEG, as mulheres também participam um pouco 

mais do setor primário da Guiné-Bissau, principalmente no que tange à agricultura, à pecuária, 

à pesca e à silvicultura, totalizando 50,8% da população ativa do país. Logo, ao homem lhe é 

atribuído a produção agrícola para exportação (mancara, caju e algodão); a pesca no alto mar; 

a criação de animais de grande e médio porte e as atividades remuneradas de silvicultura e a 

exploração de florestas. Já às mulheres, lhe é destinada parte do cultivo de cereais e dos 

produtos agrícolas adicionais, tais como: legumes, leguminosas, frutas e condimentos; colheita 

de mariscos e pescas de pequenos peixes; criação de animais de pequeno porte e recolha de 

frutos silvestres e lenha.  

Já no que diz respeito ao setor secundário, nota-se uma presença pequena das mulheres 

nesse setor. No país como um todo, somente 4,3% da população trabalha nessa área, ocupando, 

a mulher, 30% e os homens, 76,6% desse total. Elas trabalham principalmente na indústria 

extrativa e na indústria alimentar, enquanto os homens trabalham nas fábricas de processamento 

de matérias-primas e na produção de bens de consumo básico. 

No que diz respeito ao setor terciário, que engloba o comércio, os transportes, a 

administração e os serviços, as mulheres ocupam 35,6% do trabalho e os homens, 64,4%. As 

atividades relacionadas às mulheres remetem ao comércio/venda (onde não é necessário 

nenhum tipo de qualificação) e representa 57,2% dos efetivos totais. Os produtos vendidos estão 
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relacionados aos produtos agrícolas, piscícolas e silvestres, produtos de extração e produtos 

confeccionados por elas. 

Todavia, mesmo as mulheres integrando a maior parte do setor econômico, a 

contribuição econômica das mulheres é pouco rentabilizada. Logo, suas oportunidades de 

produção e de produtividade são menores do que as dos homens. Um fator que justifica tal 

conclusão pode ser a premissa de que a mulher guineense tem um menor acesso aos fatores de 

produção e é geralmente excluída da gestão e da redistribuição. Assim como não é dona da terra 

em que trabalha, ela quase não possui acesso ao crédito, à formação, aos equipamentos e aos 

materiais. E, da mesma forma, suas remunerações são inferiores às dos homens. 

 

c) A mulher guineense e o emprego/desemprego 

 

De acordo com o último censo, grande parte dos trabalhadores guineenses trabalham 

sem ter remuneração, no quadro nas atividades familiares ou por conta própria. Somente 11,4% 

da população ativa é assalariada.  

Nos que tange aos assalariados, 73,5% são homens e estão empregados na administração 

do Estado, no setor público, no setor privado, nas empresas familiares e individuais, com uma 

proporção de 36 mulheres por 100 homens. Contudo, os assalariados efetivos (com exceção do 

serviço público), representam apenas 11,4% dos homens e 4,5% das mulheres. No que se refere 

às categorias sócioprofissionais, a mulher não representa nem um terço das categorias dos 

dirigentes e quadros superiores (17,7%), dos especialistas das profissões intelectuais e 

científicas (26,2%), e dos técnicos e profissionais de nível médio (21,0%). Dessa forma, nota-

se que há um diferencial entre o homem e a mulher no setor fornecedor de emprego: há uma 

masculinização nos setores públicos e privados (69,1%) e uma feminilização no setor informal 

de emprego (62,2%).  

O baixo nível de escolarização das mulheres não é o único motivo para tal quadro. 

Podemos agregar a esse fato o pensamento machista internalizado de que não cabe às mulheres 

ter um emprego bem remunerado e postos de comando, quando a elas está somente reservado 

o ambiente doméstico. 

Em relação ao desemprego, este atinge, na Guiné-Bissau, 10,5% da população ativa, e, 

de acordo com o censo de 2009, atinge um pouco mais os homens do que as mulheres, com 

maior incidência no meio urbano, entre os jovens com 15 a 34 anos (51,9%) e entre as pessoas 

alfabetizadas (44,2%). Dessa forma, representa para os homens um total de 18,3% e para as 
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mulheres, 4,6%. Logo, a proporção é de para cada 100 pessoas desempregadas: 8 são homens 

e 3 são mulheres.  O desemprego para as mulheres está relacionado à baixa escolarização, ao 

fato de aceitar com maior facilidade empregos que não correspondem ao seu nível de instrução 

e pela discriminação que elas sofrem em relação ao acesso ao nível médio e superior. 

 

d) A mulher guineense e a alfabetização 

 

Na Guiné-Bissau, somente 54,2% da população com seis anos ou mais é alfabetizada, 

sendo ela essencialmente masculina e urbana (para cada 100 alfabetizados, 58 moram no meio 

urbano e 57 são homens). Portanto, grande parte dos guineenses são analfabetos, representando 

47,8% da população adulta, sendo 62% mulheres e 32,5% 

homens. Quando se analisa a alfabetização das crianças e dos jovens em idade escolar, ou seja, 

entre 6 e 17 anos, nota-se que os meninos fazem parte da maioria, representando 56,8%. As 

razões que acarretam no baixo índice de alfabetização das mulheres estão relacionadas às 

desigualdades de gêneros, que privilegiam a escolarização dos rapazes, assim como o 

casamento forçado e precoce, que limitam o tempo e a dedicação das mulheres e das meninas 

aos estudos devido aos trabalhos domésticos. 

 

e) Educação e formação para a mulher guineense 

 

A Guiné-Bissau apresenta uma grande dificuldade em oferecer e manter o acesso à 

educação a toda a população do país e essa dificuldade agrava-se à medida que o nível de 

instrução aumenta. Da mesma forma, há uma disparidade entre homens e mulheres. Entretanto, 

essa diferença diminuiu um pouco nos centros urbanos. 

No que diz respeito à educação primária, há menos inscrições e mais reprovações de 

meninas. Segundo relatório da Política Nacional para Promoção da Igualdade de Equidade de 

Gênero, temos os seguintes dados: das meninas com 7 anos de idade inscritas no 1º ano escolar 

(45,8%), apenas 76,9% chegam ao 6º ano; e, dentre estas, 83% atingem o ensino médio. Já para 

os meninos, os dados são, respectivamente, 46,6%, 83,4% e 88,2%. 

A dificuldade de manter as adolescentes no Ensino Médio também é grande, posto que 

há um grande número de repetições e abandono escolar. A taxa líquida de frequência escolar 

no Ensino Médio é de 19,9% para as moças e 27,3% para os rapazes. Essa discrepância aumenta 

com a idade dos alunos. As causas do abandono por parte das meninas e dos meninos se diferem, 
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o que compactua com as desigualdades de gêneros. As moças abandonam a escola devido à 

gravidez (17%) e ao casamento (17,2%) e os rapazes devido à necessidade de trabalhar (38,6%) 

e ao desinteresse (19,1%).  A situação financeira da família, a distância para se chegar à escola 

e a residência no meio rural também contribuem para o afastamento das meninas da escola. 

Já em relação ao ensino técnico-profissional e superior, o último censo mostra, mais 

uma vez, uma desigualdade entre os homens e as mulheres. As mulheres representam somente 

27,3% da população que detém ensino superior. 

 

f) A mulher guineense e questões relacionadas à água, ao saneamento e à energia 

 

As questões relacionadas à água, ao saneamento e à energia são muito significativas 

para as mulheres, já que estas precisam desses serviços para a realização de seus trabalhos 

domésticos. Destaquemos alguns dados. Segundo o Relatório da Política Nacional para 

Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero (2014), existe uma grande diferença regional na 

distribuição desses serviços, beneficiando a capital, Bissau, de mais da metade das instalações 

de água encanada, 35% do sistema de esgoto e, no que diz respeito à eletricidade, mesmo na 

capital, ainda há muitos cortes de eletricidade. No meio rural, não existem dados precisos sobre 

o assunto.  

Quando o lar não tem água encanada, em 97,3% dos casos, a mulher fica responsável 

pelo abastecimento, o que sobrecarrega a rotina doméstica. Assim, procuram água fora de casa, 

em furos (17,9%) ou em poços (75,9%). Se água é canalizada, 82,6% dos lares possuem 

torneiras somente no lado exterior da habitação, o que faz com que as mulheres ainda tenham 

que carregar a água para dentro de casa. Mais de um terço das mulheres têm que caminhar com 

baldes na cabeça por mais de meia hora para encontrar água e ainda lhe cabem a tarefa de tornar 

a água adquirida em consumível.  

No que tange ao saneamento, este também é quase exclusivamente responsabilidade das 

mulheres, inclusive a remoção dos excrementos e do lixo. Por volta de 65% das famílias 

utilizam latrinas rudimentares ou o mato para fazer suas necessidades. Já em relação à energia, 

como o Estado tem dificuldades para suprir as necessidades da população, as mulheres são 

obrigadas a encontrar meios alternativos para a iluminação e para cozinhar, o que também 

sobrecarrega sua rotina. 70,3% da população utiliza velas para iluminar sua casa. O gasóleo, o 

petróleo, a lenha e as lanternas são importantes fontes de iluminação nas zonas rurais (38,2%) 

e as fontes de iluminação moderna, como o gerador e painel solar, só são utilizados nos meios 
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urbanos e representam somente 9%.  Grande parte das mulheres utilizam a lenha para cozinhar 

(63,4%) ou o carvão (35%). O gás só é utilizado apenas por 1,1% da população e só na capital. 

A precariedade de energia no país atinge, em especial, a vida das guineenses, posto que seja 

papel delas a obrigação do recolhimento da lenha e o fornecimento de carvão para seus afazeres 

domésticos, como cozinhar. Assim, as mulheres precisam percorrer longas horas para conseguir 

lenha/carvão.  

 

g) A mulher guineense e o acesso à saúde 

 

No que tange ao acesso à saúde, de acordo com o relatório da Política Nacional para 

Promoção da Igualdade de Equidade de Gênero, a Guiné-Bissau passa por vários problemas, 

principalmente no que está relacionado à saúde das mulheres e das crianças. Vale destacar mais 

alguns fatos importantes no que se refere à maternidade: a cada 100.000 crianças nascidas, 800 

mães morrem. A mortalidade materna é a maior causa de morte de mulheres na Guiné-Bissau, 

representando uma das taxas mais elevadas de toda África. Três quartos desses óbitos ocorrem 

durante o parto. Isso porque há, no país, uma alta taxa de fecundidade, principalmente devido 

à gravidez precoce, ou gestações múltiplas, tardias e com pouco espaçamento de tempo. A 

média nacional de número de filhos é elevada (5 filhos para cada mulher), sendo quase duas 

vezes mais elevado no meio rural (6,4 filhos) do que no meio urbano (3,5 filhos). A situação se 

agrava ainda mais se forem contabilizados os filhos falecidos e os abortos. 

A gravidez precoce que afeta em média 30% das adolescentes (entre 15 e 19 anos) é, 

em grande parte, fruto de um casamento precoce, ou seja, cerca de 20% dessas adolescentes já 

são casadas e, entre as mulheres com mais de 20 anos, um terço delas se casaram antes de 18 

anos. Sobre formas de contracepção, 86% das mulheres dos meios urbanos que mantêm 

relações sexuais não utilizam nenhum método contraceptivo. No meio rural, aumenta para 90%. 

O preservativo masculino é utilizado 3,2% das vezes e a amenorreia de lactação em 2,8% dos 

casos. 

Outra questão relacionada ao parto é a fístula obstétrica (buraco formado entre a vagina 

e a bexiga ou o canal retal, através do qual urina e fezes escapam continuamente). São 

ferimentos devastadores resultantes de complicações no parto, e praticamente todas as 

ocorrências de fístula são resultantes de partos obstruídos. Os últimos dados mostram que, em 

0,4% dos partos na Guiné-Bissau, as parturientes apresentaram a fístula obstétrica. Como 
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consequência, elas passam a sofrer de incontinência crônica e são rejeitadas pelo marido e pela 

família. 

Outras doenças que afetam as guineenses são a malária e a Aids. A primeira é 

responsável pela maior parte dos casos de anemia grave, abortos espontâneos, complicações 

obstétricas e prematuridade dos partos. Há uma propagação do mosquito e, atualmente, somente 

32% das mulheres dormem debaixo de mosquiteiro. Já a Aids, apresenta uma taxa de incidência 

particular entre as mulheres, afetando três grupos em especial: as jovens entre 15 e 24 anos, as 

grávidas e as prostitutas. A predominância da Aids em nível nacional é de 3,6%, sendo muito 

mais elevada entre as mulheres (5%) do que entre os homens (1,5%).  

 

h) A mulher, a proteção social e o acesso à justiça 

 

Na Guiné-Bissau, somente 2% da população tem acesso à proteção social e está 

relacionada somente aos assalariados da administração pública, a antigos combatentes 

reformados e a empregados de algumas instituições privadas. Assim, como nesse âmbito os 

homens são a maioria, esse benefício está ao seu alcance. Não existe proteção social para as 

viúvas nem para as divorciadas. Em caso de violência, as mulheres, muitas vezes, não têm a 

quem recorrer.  

Como o Estado não dá conta dessa questão, diversos setores da sociedade civil entram 

em ação para tentar diminuir o problema, principalmente no que está relacionado ao meio rural, 

à educação, à saúde e à proteção das crianças abandonadas. As igrejas Católicas e Evangélicas 

e as ONGs internacionais atuam em várias regiões do país com esse intuito. 

No que diz respeito ao acesso à justiça, as mulheres (e também os homens) encontram 

dificuldades em utilizar seus direitos, mesmo estes sendo reconhecidos pelo Estado. No âmbito 

familiar, as mulheres são, regularmente, atingidas por práticas como o casamento precoce e 

forçado, pela poligamia, por restrições de acesso à herança familiar, por sua inclusão como bem 

de herança para os homens (que anula ou limita o seu direito à liberdade de escolha e decisão 

sobre sua própria vida e sobre seu corpo), e pelo 36levirato, só para citar alguns exemplos. Já no 

âmbito da comunidade, seus diretos humanos são atingidos pela prática das mutilações 

femininas e pela recusa da cidadania para as mulheres.  

                                                 
36 Levirato é um costume, observado entre alguns povos, que obriga um homem a casar-se com a viúva de seu 

irmão quando este não deixa descendência masculina, sendo que o filho deste casamento é considerado 

descendente do morto.  
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Vale destacar que os principais fatores de ordem institucional que dificultam o acesso 

das mulheres à justiça são: a obrigação social de obter a autorização do marido, do pai ou da 

sogra para dar entrada aos serviços judiciais e jurídicos; a falta de informação sobre os seus 

direitos e aos serviços habilitados para as proteger; a persistência de vazios jurídicos e o 

preconceito do setor judicial que entende que os conflitos familiares envolvendo as mulheres 

como vítimas são de foro privado e que devem ser resolvidos no seio da família. 

 

i) As violências baseadas no gênero 

 

De acordo com a Liga Guineense de Direitos Humanos (2013), os direitos das mulheres 

guineenses são constantemente violados e existem duas causas que estão diretamente 

relacionadas à violência baseada no gênero, são elas: uma posição de submissão aos homens, 

nos diferentes domínios da vida (seja econômico, político, social, sexual, reprodutivo ou moral) 

e quando legitimadas e perpetuadas por justificações culturais. Logo, tais violências fazem parte 

do cotidiano das mulheres, manifestando-se de várias formas. De acordo com Roque (2011), 

no período de 2006 a 2010 foram registradas 23.193 denúncias sobre violência contra as 

mulheres na Guiné-Bissau, conforme atesta a tabela abaixo: 

 

 Região N° de denúncias População residente População feminina 

1º Bissau 8.670 387.909 183.889 

2º Gabú 2.842 215.530 106.019 

3º Bafatá 2.469 210.007 103.653 

4º Oio 2.077 224.644 112.065 

5º Biombo 1.997 97.120 49.292 

6º Cacheu 1.988 192.508 96.921 

7º B. Bijagós 1.306 34.563 16.654 

8º Tambali 1.225 94.939 46.990 

9º Quinara 619 63.610 30.930 

Total  23.193   

Número de denúncias em que a vítima é do sexo feminino por região (2006-2010), Roque (2011) 

 

Certamente, o número de casos é bem maior, levando-se em consideração os atos em 

que não há registro devido à falta de denúncia. Vejamos os casos mais comuns: 
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• Violência doméstica 

 

De acordo com Moura, Roque, Araújo, Rafael & Santos (2009), são poucos os registros 

referentes à violência doméstica, posto que são poucas as denúncias. Contudo, 51,5% das 

mulheres acreditam que é aceitável o fato do marido bater na esposa por motivos diversos, como 

por exemplo, por não fazer os serviços domésticos ou por se negar a ter relações sexuais. Dessa 

forma, a violência física e psicológica é comum no dia a dia das guineenses e não é considerada 

uma violência, mas sim, uma forma de medida educativa. 

 

• Violência sexual 

 

Esse tipo de violência, segundo Moura, Roque, Araújo, Rafael & Santos (2009), também 

apresenta poucos dados registrados nos órgãos competentes, visto que também é considerada 

como fato da vida privada da mulher e porque a maioria dos casos ocorrem no ambiente 

familiar. Todavia, de acordo com dados da Liga Guineense de Direitos Humanos (2013), no 

ano de 2010, somente 14 casos foram apresentados em forma de queixa-crime e, em 2011, 

registraram-se 20 casos de violência sexual.  

 

• Mutilação Genital Feminina 

 

Ainda segundo a Liga Guineense de Direitos Humanos (2013), cerca de 50% das 

mulheres entre 15 e 49 anos, na Guiné-Bissau, são sujeitas à mutilação genital, e com isso, 

sofrem consequências pelo resto de suas vidas, particularmente durante o parto. De acordo com 

Organização Mundial de Saúde, é considerado como Mutilação Genital Feminina todas as 

intervenções que envolvam a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos por razões 

não médicas, ou ainda todo o tipo de intervenção que modifica uma parte ou totalidade dos 

órgãos genitais femininos por razões culturais.  

Interessa constatar que, apesar dos riscos que as mulheres correm com esse 

procedimento, 40% delas são a favor da prática e o maior número de mulheres submetidas à 

Mutilação Genital Feminina encontram-se no meio rural (57,2%) e particularmente nas regiões 

do leste do país (93,5%). São várias as razões que justificariam a perpetuação dessa intervenção, 

tais como: fatores relacionados à religião; à diminuição do desejo sexual das meninas, a fim de 
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que seja preservada sua virgindade até o seu casamento; ao aumento do prazer do marido 

durante o ato sexual; aos fatores ligados à higiene da mulher e à estética; aos fatores de 

identidade cultural, sejam as ideias de garantia de aumento da fertilidade das mulheres ou o 

aumento das oportunidades matrimoniais. 

As consequências para esse tipo de procedimento podem variar de acordo com o tipo e 

com a gravidade da intervenção. Na maioria dos casos, a prática é feita em péssimas condições 

sanitárias e sem uso de anestesia, podendo acarretar morte. Ainda segundo a Organização 

Mundial de Saúde, na Guiné Bissau, a forma de mutilação genital mais praticada é a 

clitoridectomia, ou seja, a extração do clitóris e dos pequenos lábios. A idade de excisão é por 

volta dos 10 anos de idade; contudo, tem sido praticada cada vez mais cedo. 

Em 5 de Junho de 2011 foi promulgada, pelo Presidente da República da Guiné-Bissau, 

uma lei que visa prevenir, combater e reprimir a prática da mutilação genital feminina. 

Entretanto, apesar da existência da lei, a prática da mutilação continua sendo realizada, só que 

agora em um clima de clandestinidade. 

 

• Casamento precoce e forçado 

 

O Instituto da Mulher e da Criança (2011), em parceria com a ONU realizou um estudo 

sobre os casamentos precoces e forçados ocorridos entre o período de 2006 a 2010, na Guiné-

Bissau, e os dados obtidos foram que, das mulheres entrevistadas, 41% afirmaram não ter 

escolhido seu próprio marido e casaram entre os 12 e os 16 anos de idade. Vale ressaltar que a 

idade legal para o casamento no país é de 14 anos, para as mulheres, e de 16 anos para os 

homens. Trata-se de uma lei antiga, aplicada desde a época colonial, mas que ainda se encontra 

em vigor. 

Ainda de acordo com o instituto, o casamento precoce e forçado acarreta determinadas 

consequências, como por exemplo, dificulta o consentimento necessário a uma união, posto 

que, quanto mais jovem for a adolescente, maior a possibilidade desta não recusar o casamento 

por medo; e, principalmente, porque esta prática fomenta em uma relação de poder muito 

desequilibrada (um homem mais velho e uma mulher muito mais nova), o que acentua a 

vulnerabilidade da mulher mediante o homem e também promove a maternidade precoce e o 

abandono escolar. 
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j) A mulher guineense e sua participação na política e na religião 

 

Conforme Gomes (2016), desde o princípio da história da Guiné-Bissau as mulheres 

desempenharam um papel importante durante a colonização portuguesa e, principalmente, na 

luta de libertação nacional. Na fase de mobilização popular, estas eram quem cediam suas casas 

para as reuniões clandestinas do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 

(PAIGC), assim como forneciam informações sobre as movimentações das tropas portuguesas, 

preparavam a comida, e muitas participavam ativa e diretamente dentro do PAIGC. Nesse viés, 

algumas mulheres tornaram-se heroínas nacionais, como Okinka Pampa, símbolo da resistência 

nas ilhas Bijagós. Outros nomes conhecidos são Titina Silá, Teresa Badinca e Quinta, todas elas 

mortas heroicamente durante a guerra de libertação nacional e que são símbolos da bravura da 

mulher guineense.  

Muito da participação das mulheres no processo de libertação está relacionado com os 

propósitos de Amilcar Cabral, líder do partido, quem se colocava contra a mentalidade 

patriarcal e prometia a liberação das mulheres de algumas práticas tradicionais que lhe eram 

prejudiciais. Em um discurso na região sul do país, em 1966, proferiu: 

 

Depois da guerra as mulheres e as meninas voltarão para as aldeias como 

enfermeiras e professoras ou então trabalharão no comércio ou integrarão as 

milícias (...). Deixarão as nossas bases mas ninguém pense que estas meninas 

estão prontas para serem “dadas” em casamento. Casar-se-ão se o desejarem 

mas não haverá mais casamentos forçados. Aqueles que continuarem a 

incentivar esta prática estarão agindo pior do que os portugueses colonialistas 

(...). O nosso Partido é também o partido das mulheres. 

 

Baseadas nessas promessas, as mulheres se engajaram na luta de libertação. A seguir, 

temos o depoimento de Carmen Pereira, uma das limitantes do PAIGC. Em sua fala, 

percebemos a mudança de mentalidade e de comportamento no meio dos sistemas tradicionais: 

 

(…) a posição das mulheres era de grande atraso. Para cumprimentar o marido, 

ela chegava ao ponto de se ajoelhar diante do marido. Enquanto trabalhava 

nos campos, o marido ficava em casa. Ela trabalhava até ao pôr do sol, 

regressava a casa, preparava e servia-lhe a refeição, ia buscar água para o 

marido se lavar. Era bastante submissa. O Partido lutou contra todos esses 

aspetos negativos da nossa tradição e conseguiu eliminar muitos deles. Agora 

já há homens a trabalhar juntamente com as mulheres nos campos. No passado 

os homens de religião muçulmana recusavam que as esposas participassem 

em reuniões do Partido. Recusaram-se uma, duas, três vezes mas à quarta 

tiveram de aceitar porque as mulheres insistiram. Elas estavam interessadas 

em ouvir e saber o que se passava. Agora as mulheres fazem parte dos comités 

de “tabanka” e chegam a ser eleitas presidentes desses comités. Os homens já 
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aceitam que as mulheres participem em reuniões e compreendem a 

importância e porque é que o Partido insiste nessa questão (PEREIRA, 1978, 

p.63). 

 

 

Apesar das mulheres terem participado ativamente ao lado dos homens no processo de 

luta pela libertação do país, após a independência, caiu sua presença no âmbito político e nas 

esferas de decisão. Conforme o Instituto da Mulher e da Criança, 2011, tal situação decorre dos 

estereótipos e dos preconceitos relacionados às mulheres. Assim, mesmo mediante a sua ativa 

participação nas atividades eleitorais, sindicais e partidárias, a mulher não é associada ao poder 

político. Apesar de ser mais da metade da população guineense (53%), em 2009, elas continuam 

pouco representadas.  

Segundo a Liga Guineense dos Diretos Humanos (2013), nas eleições regionais de 2013, 

as mulheres representaram apenas 14% dos membros das Comissões Regionais das Eleições e 

não foram representadas na Comissão Nacional. Há uma quota de 25% de lugares para as 

mulheres nas listas eleitorais; contudo, só é considerada para a lista de suplentes. Um fator que 

contribui para a baixa representação feminina na política está relacionado à questão de que, 

culturalmente, deve haver um único líder forte, geralmente um homem.  

A mesma situação acontece nos órgãos de decisão. De acordo com Barros & Semedo 

(2013), na Guiné-Bissau, o número de mulheres que representam o parlamento é de somente 

10%. Depois da implantação do multipartidarismo, em 1991, a proporção de mulheres 

deputadas na Assembleia Nacional Popular (ANP) nunca foi superior a 20%. A nível do poder 

executivo, a mulher começa a se destacar um pouco mais, com três delas ocupando os 16 

Ministérios existentes. São eles: a Presidência do Conselho de Ministros, da Comunicação 

Social e dos Assuntos Parlamentares; o Ministério da Economia, do plano e da Integração 

Regional; e, por último, o Ministério da Mulher, Família, Coesão Social e Luta Contra a 

Pobreza. É praticamente inexistente a presença de mulheres entre os Governadores e 

Administradores Regionais. No que tange ao judiciário, a presença de mulheres é de somente 

28%. Na presidência da República, a Casa Civil é dirigida por uma Mulher, mas entre os 

conselheiros do Presidente não há nenhuma representante feminina. 

No que diz respeito ao poder local tradicional e religioso, as mulheres não são 

completamente deixadas de lado. As esposas dos régulos e dos chefes das tabancas possuem 

certo poder de decisão, caso sejam idosas e tenham dado provas de sua capacidade no 

desempenho de sua função social como mãe e como esposa. Assim, apresentam-se como 

conselheiras na ausência de seus maridos. Ainda sobre a religião, apesar dos homens serem 
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autoridade máxima na maioria dos cultos, na religiosidade dos Bijagós (grupo étnico que reside 

nas ilhas de Bijagós), as mulheres possuem autonomia na realização das práticas religiosas. 
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