
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 

CULTURA 

 

 

 

 

DULCILEI DA CONCEIÇÃO LIMA 

 

 

 

 

DESVENDANDO LUÍZA MAHIN  

UM MITO LIBERTÁRIO NO CERNE DO FEMINISMO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 
 

1 

DULCILEI DA CONCEIÇÃO LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

DESVENDANDO LUÍZA MAHIN  

UM MITO LIBERTÁRIO NO CERNE DO FEMINISMO NEGRO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie como requisito para obtenção do Título de 

Mestre em Educação, Arte e História da Cultura. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Monteiro Araújo 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L732d  Lima, Dulcilei da Conceição. 

Desvendando Luíza Mahin: um mito libertário no cerne 
do Feminismo Negro / Dulcilei da Conceição Lima. 

                   161 f. ; 30 cm 
 

Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da 
Cultura) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2011. 

                  Bibliografia: f. 127-136 
       
 

1. Mahin, Luiza. 2. Feminismo Negro. 3. Mulheres Negras. 4. 
Cultura afro-brasileira. 5. Mito I. Título.                                                                

 
CDD 305.42  



 
 

3 

DULCILEI DA CONCEIÇÃO LIMA 

 

 

DESVENDANDO LUÍZA MAHIN 

UM MITO LIBERTÁRIO NO CERNE DO FEMINISMO NEGRO 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie como requisito para obtenção do Título de 

Mestre em Educação, Arte e História da Cultura. 

 

 

Aprovada em: __ / __ / 2011 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________ 

Profº Dr. Paulo Roberto Monteiro Araújo - Orientador 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

______________________________________________________________ 

Profª Drª. Marcia Angelita Tiburi 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

______________________________________________________________ 

Profª Drª. Ligia Fonseca Ferreira 

Universidade Federal de São Paulo 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a todas as Luízas Mahins do Brasil de 

ontem, de hoje e de amanhã. Especialmente àquelas 

que compõem a numerosa família Lima. 



 
 

5 

AGRADECIMENTOS 
 

 Inicio esses agradecimentos com um pedido de desculpas aqueles que não foram 

nominalmente citados, não por serem considerados menos importantes ou participativos nesse 

processo, mas por vezes nessas circunstâncias a memória nos trai, não permitindo que façamos jus 

a relevância de todos que de alguma forma contribuíram nesse longo e tortuoso percurso. 

 Meu sinceros agradecimentos ao Profº Dr. Paulo Roberto Monteiro Araújo pela 

orientação, pela receptividade ao projeto, por me receber sempre de braços abertos, pela 

paciência, mas principalmente pela fé depositada em mim. 

 Aos “amigos-irmãos” Francione Carvalho, presente em todas as horas, oferecendo todo 

tipo de apoio, pela casa e coração que encontrei sempre abertos. A Eduardo Costa pela 

disponibilidade, pelo ombro amigo, o cafezinho ou a risada gostosa que alivia a alma, deixando a 

vida mais leve. A Emerson Melo que entre idas e vindas foi certeiro nas sugestões, no incentivo 

ou mesmo nos apontamentos mais ácidos.  

 A Cristiane Moscou e sua pequena Dorah Madiba pelo texto fundamental que chegou por 

suas mãos, pelas longas conversas, pelos aconselhamentos e pela tolerância a excessiva “fluidez” 

que sempre me levava pra longe. 

 A Profª Drª Ligia Fonseca Ferreira que desde o momento em que tomou conhecimento 

dessa pesquisa se colocou a disposição para auxiliar no que fosse possível, forneceu material e 

apoio fundamentais para finalização do trabalho. 

 A Profª Drª Marcia Tiburi pelos comentários generosos que me restauraram a confiança de 

que estava no caminho certo. 

 A Romilda e Izabel, bibliotecárias do Museu Afro Brasil pela compreensão e por 

suportarem pacientemente todos os abusos, como os atrasos na devolução dos livros. 

 A Cintia Domingos pela revisão atenciosa do texto. 

 A nação Geledé: Daniela Ortega, Luana Minari, Juliana Serzedelo, Joyce Rodrigues e 

Glaucea Helena pelos momentos de respiro tão necessários. 

 A Renata Felinto, Renato Araújo, Juliana Brecht, Vanessa Lambert, Gilson Brandão, ao 

casal Renata e Anderson Sanchez e a todos os antigos e atuais colegas do Núcleo de Educação do 

Museu Afro Brasil pelas trocas proporcionadas. 

 Ao Museu Afro Brasil pelo aprendizado materializado nas páginas desse trabalho. 

 



 
 

6 

 
 
 
 
 

ÀDÚRÀ OSUN 
Osun mo pé ó o! 

N’ò pé o s’lkú eni Kankan 
Béni n’ó s’árùn eni Kankan, 

Mo pé ó míní owo, 
Mo pé ó sí míní omo, 

Mo pé ó sí míní aláfia. 
Mo pé ó sí òró. 

Kí àwa má ríjà ami o, 
Odoodún ní a mi orógbo. 

Odoodún ní mí obi lóri àte o, 
Odoodún ni ki wón ma rí wá o! 

Bi a se, èyi ju bàyi lo, ni àmódún. 
Osun só wá, ki o máà sí wàbálà lárín àwa omo ré. 

Kí ilé má jó wá. 
Kí òna má ná wa o. 
Pèsè àse fún wá o. 
Eni ase àmódi ara. 

Fun ní àláfia o. 
Okó oba, àdá oba, kí ó mas á, wa lèsè o. 

Kí àwa má rí Ogun idilé! 
 
 

(Tradução) 
 

REZA PARA OXUM 
Oxum eu te chamo 

Não te chamo por causa da morte, 
Não te chamo por causa da doença de alguém. 

Eu te chamo para que tenhamos dinheiro. 
Eu te chamo para que tenhamos filhos. 
Eu te chamo para que tenhamos saúde. 

Eu te chamo para que tenhamos uma vida serena. 
Para que não sejamos vitimados pela ira das águas. 

Dizem que anualmente há orobôs na feira. 
Dizem que anualmente há obís novos na feira. 

Que as pessoas nos vejam todo o ano. 
Do mesmo modo que fizemos tua festa, que possamos fazer outra melhor no próximo ano. 

Oxum, nos proteja, para que não haja problemas entre nós, teus filhos. 
Para que haja paz em nosso lar. 

Que nossos objetivos não se voltem contra nós. 
Dá-nos axé! 

À quem estiver doente, 
Dá saúde! 

Que as leis dos homens não sejam infringidas por nós. 
Que não haja problemas em nossa família! 
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RESUMO 
 
 

 O presente trabalho discute o processo de mitificação que garantiu a manutenção de 

Luíza Mahin no imaginário afrobrasileiro. Parte-se do pressuposto de que o Feminismo Negro 

foi o principal responsável pelo seu desenvolvimento enquanto mito. Para tanto, foram 

analisadas as produções de Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos, entendidas aqui como 

norteadoras das produções das feministas negras. No período estabelecido entre 1980 e 2006 

foram analisadas ações do Feminismo Negro que resultaram no fortalecimento de Luíza 

Mahin no imaginário afrobrasileiro como a cartilha Mulher Negra tem História, poemas das 

escritoras Alzira Rufino e Miriam Alves, a inauguração da Praça Luiza Mahim entre outras, 

por fim o romance Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves. Considerada uma das figuras 

de maior representatividade na memória do movimento negro, Luíza Mahin – mãe do poeta, 

advogado e abolicionista Luiz Gama – teria sido uma das líderes da maior revolta de escravos 

de que se tem notícia no Brasil, o Levante dos Malês, ocorrido na cidade de Salvador em 

1835. No intuito de superar a violência simbólica exercida pelos estereótipos em torno da 

mulher negra, o Feminismo Negro procurou positivar a imagem das afrobrasileiras recorrendo 

à reelaboração e valorização das histórias de suas antecessoras. Consideradas heroínas, as 

trajetórias dessas mulheres foram também empregadas no sentido de forjar uma identidade 

que favorecesse a luta empreendida pelas organizações de mulheres negras. Compreende-se 

aqui o mito como agente na configuração de identidades individuais ou coletivas conforme a 

perspectiva de Ernest Cassirer em Filosofia das Formas Simbólicas, segundo a qual o mito 

como matriz de significação viabiliza a apreensão do mundo permitindo à consciência 

humana agir sobre ele. Justifica-se assim a afirmação feita pelo historiador João José Reis, em 

que define Luíza Mahin como um mito libertário. 

 

Palavras-chave: Luíza Mahin. Feminismo Negro. Mulheres negras. Cultura afrobrasileira. 

Mito. Identidade. 
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ABSTRACT 

 
 

 This paper discusses the process of mystification that ensured the maintenance of the 

imaginary Luiza Mahin african american.It starts from the assumption that Black feminism 

was primarily responsible for its development as a myth. For this, we analyzed the production 

of Luiz Gama, Pedro Calmon and Arthur Ramos, seen here as guiding the productions of 

black feminists. In the period established between 1980 and 2006 were analyzed Feminism 

Black's actions that resulted in the strengthening of Luiza Mahin in the imagination as a 

primer Black Woman has history, the poems of writers and Alzira Rufino Miriam Alves, the 

inauguration of the Plaza Luiza Mahim among others, by end of the novel Um defeito de cor 

of the Ana Maria Gonçalves. Considered one of the most representative figures in the memory 

of the black movement, Luiza Mahin - mother of the poet, lawyer and abolitionist Luiz Gama 

- would have been one of the leaders of the largest slave revolt that has news in Brazil, the 

Levant Malês, held in Salvador in 1835. In order to overcome the symbolic violence exerted 

by the stereotypes about black women, Black Feminism sought to make positive image of 

african-Brazilian redesign and enhancement using the stories of their predecessors. Thus, 

many Black Women's Collective were baptized with the name of women african and afro-

Brazilian, many of which (in part or entirely) products of popular imagination. Considered 

heroines, the trajectories of these women were also employed in order to forge an identity that 

favors the struggle waged by black women's organizations. It is understood here as an agent in 

the myth setup identities as individual or collective perspective of Ernest Cassirer in the 

Philosophy of Symbolic Forms, whereby the meaning of myth as a matrix allows for the 

apprehension of the world, allowing human consciousness to act on it. Thus justified the 

statement made by historian Joao Jose Reis, Luiza Mahin that defines myth as a libertarian. 

 

 

Keywords: Luiza Mahin. Black Feminism. Black women. African-Brazilian Culture. Myth. 

Identity.  
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INTRODUÇÃO 

  

 

 Ao traçar os perfis das lideranças malês em Rebelião Escrava no Brasil (2003), João 

José Reis dedicou duas páginas a esclarecer O caso Luiza Mahin. Nessas poucas páginas, o 

historiador garante não ter localizado qualquer documento que validasse as múltiplas 

narrativas que dão como certo o envolvimento da africana na revolta. A participação direta de 

mulheres na rebelião malê é, segundo Reis, inexpressiva. Aponta nominalmente apenas a 

escrava Gertrudes e Emereciana, a primeira teria sido encontrada morta junto a alguns 

rebeldes, e a segunda teria sido vista entregando “anéis que identificavam os da sociedade 

malê” (REIS, 2003: 301). Porém, mesmo nos dois casos citados, o historiador afirma não 

haver qualquer documentação que esclareça o papel exercido por ambas nos eventos de 1835. 

Acerca da presença de outras mulheres na revolta, Reis revela que há documentos que 

demonstram apenas um envolvimento indireto, como no fornecimento de alimentos aos 

rebeldes. 

 Malê1 era o termo utilizado na Bahia do século XIX para designar os africanos adeptos 

do Islã. A liderança muçulmana é considerada pelo historiador como um fator que certamente 

criaria entraves para uma participação feminina mais efetiva, como aquela atribuída à Luíza 

Mahin. Duas são as características fundamentais encontradas em qualquer relato sobre Luíza: 

a de que era mãe do abolicionista Luiz Gama e a de que teria atuação destacada na rebelião 

malê, como uma das possíveis lideranças da insurreição. 

 Reis (2003) se propõe a esclarecer quem seriam os responsáveis pelo “equívoco” da 

ligação de Luíza aos malês e o atribui a Luiz Gama, Pedro Calmon, Arthur Ramos e sobretudo 

a “ala feminina” da militância negra nas últimas décadas do século XX. Por fim, define Luíza 
                                                 
1 João José Reis (2003) levanta algumas hipóteses acerca da origem da denominação Malê. Segundo o 
historiador: “A origem desse termo tem sido objeto de disputa. Braz do Amaral, por exemplo, sugeriu derivasse 
de “má lei”, que seria como os católicos consideravam o Islã, em oposição à “boa lei”, da religião católica. 
Assim, Braz enfatizava que o termo era pejorativo e portanto recusado pelos muçulmanos. Mas enfatizou um 
erro, pois “malê” não parecia possuir tal carga negativa, pelo menos nesse período.  Mais razoável, o historiador 
norte-americano R.K. Kent associou o termo malê com malãm, a palavra haussá tomada do árabe um´allim, que 
significa “clérigo”, ou “mestre”.  Nina Rodrigues, primeiro estudioso competente dos malês, sugeriu que o termo 
derivava de Mali, o poderoso Estado muçulmano da Costa do Ouro. Contudo, a explicação que nos parece mais 
sensata e direta é apresentada por Pierre Verger, Vincent Monteil e Vivaldo da Costa Lima, que associam o termo 
malê a ìmàle, expressão ioruba para muçulmano” (REIS, 2003: 175-176). 
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Mahin como “um misto de realidade possível, ficção abusiva e mito libertário” (REIS, 2003: 

303).  

 As considerações feitas por João José Reis forneceram subsídios para a proposição 

dessa pesquisa e permearam todo o trabalho. Entre as fontes selecionadas estão algumas das 

citadas pelo historiador, como a Carta a Lúcio de Mendonça de Luiz Gama, o romance 

histórico Malês: A insurreição das Senzalas de Pedro Calmon, o texto de Arthur Ramos em O 

negro na civilização brasileira e a Praça Luiza Mahim na Freguesia do Ó. A definição de 

Luíza Mahin como “mito libertário” tornou-se o propósito da pesquisa, e por sua vez 

condicionou a definição do aporte teórico que a embasaria.  

 A conceituação de mito feita por Ernst Cassirer (1874-1945)2 em Filosofia das Formas 

Simbólicas foi aqui empregada com o propósito de se determinar os mecanismos pelos quais 

Luíza Mahin se desenvolve e se solidifica como mito. Os trabalhos de Mircea Eliade (Mito e 

Realidade) e Gilbert Durand (Estruturas Antropológicas do Imaginário) também foram 

utilizados nesse mesmo sentido, porém em menor proporção.  

 A adoção de Cassirer como teórico central nesse estudo justifica-se primeiramente a 

partir de sua proposta de que o mito como manifestação da consciência humana, não se limita 

a representar uma realidade dada, mas se configura enquanto objetividade, e por conseguinte 

age sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Rafael Garcia (2010) confirma que na concepção 

do filósofo alemão “a própria estrutura social se constrói ainda dentro e a partir da esfera 

mítica. A individualidade, a personalidade, deriva do sentimento de comunidade, que em seu 

bojo carrega uma série de determinações mítico-religiosas” (GARCIA, 2010: 141).  

 O segundo aspecto que determina a centralidade de Cassirer nessa pesquisa deriva de 

seu compromisso com uma abordagem multidisciplinar: 

  

[…] a cultura é tomada em sentido antropológico, ou seja, não é norteada por uma 
ideia universal de razão; a cultura, portanto, não é tomada no singular, mas no plural. 
As divisões entre os campos de pesquisa não são estanques, de modo que, para se 
falar em identidade cultural, por exemplo, é necessário um esforço conjunto da 

                                                 
2  Ernst Cassirer foi um filósofo alemão adepto da Escola de Marburgo. Defensor da República de 
Weimar exilou-se nos Estados Unidos (após um período na Suíça), depois que Hitler ascendeu ao poder em 
1933. Definido como neokantiano (“ainda que à revelia” cf. GARCIA, 2010: 171) dedicou a maior parte da sua 
vida a pensar o homem como animal symbolicum em oposição ao animal rationale proposto por Kant. Ainda 
sugeriu a substituição da Crítica da Razão pela Crítica da Cultura. 
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política, da literatura, da arte, da sociologia, da filosofia, da história e da etnologia 
(GARCIA, 2010: 184). 

  

 Devido a heterogeneidade das fontes utilizadas, a perspectiva multidisciplinar se faz 

indispensável nesse estudo. O procedimento adotado para análise das fontes, particularmente 

nos dois últimos capítulos, partiu do pressuposto estabelecido por Cassirer de que o “mito 

interroga exclusivamente o seu “o que, o de-onde e o para-onde” (CASSIRER, 2004: 104). 

Dessa forma, procurou-se averiguar a natureza da fonte, o conteúdo que ela encerra e sua 

funcionalidade. 

 Partindo do pressuposto de que o Feminismo Negro é o principal responsável pela 

mitificação de Luíza Mahin e sua consolidação na memória coletiva, propõe-se nesse trabalho 

definir os mecanismos através dos quais, Luíza Mahin se constituiu como mito, e estabelecer 

o modo pelo qual o mito consolidado fornece elementos para a reconfiguração do imaginário 

e da identidade feminina negra. Visando atingir esses objetivos a pesquisa orientou-se a partir 

dos seguintes aspectos: o Feminismo Negro e as produções sobre Luíza Mahin distribuídos 

em quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo - Feminismo Negro – abordamos a especificidade da condição 

feminina negra dentro dos movimentos negro e feminista, apontando as contradições que 

levaram as mulheres negras a formar grupos independentes que abarcassem suas 

particularidades. Constatamos que os estereótipos historicamente veiculados às mulheres 

negras foram entendidos como um entrave para seu desenvolvimento, e portanto deveriam ser 

combatidos a partir da valorização do protagonismo feminino na história do Brasil. Como 

resultado desse processo algumas figuras pretensamente históricas ganharam destaque, como 

é o caso de Luíza Mahin. 

 O segundo capítulo, intitulado A Mãe, A Mulher, O Símbolo analisa as produções de 

Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos procurando determinar a partir da perspectiva do 

símbolo, os elementos forjados nesses textos que foram essenciais para o desenvolvimento da 

produção das feministas negras. Nesse capítulo Luíza Mahin é tratada como símbolo, pois sua 

figura é utilizada por esses autores como meio para ressaltar elementos exteriores a si. 

 O terceiro capítulo - Luíza Mahin: O Mito concentra a produção de mulheres 

envolvidas direta ou indiretamente com o Feminismo Negro a partir da década de 1980. À luz 
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do conceito de mito proposto por Cassirer, e em menor proporção por Mircea Eliade, foram 

analisados os textos da cartilha Mulher Negra tem história, poemas de Alzira Rufino e Miriam 

Alves, o romance Um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, a Praça Luíza Mahim, imagens 

atribuídas a Luíza e por fim a radionovela A lenda de Luiza Mahim de Fábio Malavoglia. No 

último caso, observou-se a presença do imaginário feminino negro no roteiro da radionovela. 

As análises permitiram verificar quais elementos simbólicos dos textos de Gama, Calmon e 

Ramos foram apropriados pelas feministas, bem como os sentidos que foram agregados por 

elas criando os mecanismos pelos quais o mito Luíza Mahin foi consolidado e difundido.  

 No último capítulo onde se propõe responder a pergunta Um mito libertário?, 

destacamos a função do mito enquanto alicerce na (re)configuração de identidades. A partir do 

diálogo entre os conceitos de mito e de identidade vimos como o mito Luíza Mahin agrega 

valores essenciais que favorecem o desenvolvimento de uma identidade feminina negra 

positivada, bem como fornece elementos de agregação e mobilização pertinentes a outras 

organizações negras. 

 Cabe ainda salientar que cada um dos capítulos é aberto com um poema de escritoras 

associadas a militância negra. Foram selecionados aqueles que abordavam assuntos como 

memória, resistência, ancestralidade, luta. Conceitos fundamentais no âmbito do Feminismo 

Negro, e que devido a sua permanência na pauta das discussões estão presentes nas produções 

analisadas nessa dissertação.  

 Por fim, destacamos que ao longo dessa pesquisa foram encontradas inúmeras formas 

de grafar o nome de Luíza, optou-se por utilizar a grafia do próprio Gama na Carta a Lúcio de 

Mendonça: Luíza Mahin. 
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CAPÍTULO 1: FEMINISMO NEGRO 

 

 

Vozes-Mulheres 
 

A voz da minha bisavó ecoou  
criança 

nos porões do navio. 
Ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 
A voz de minha avó  

ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe  
ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 
A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 

e  
fome. 

A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 
as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 
A voz de minha filha 

recolhe em si 
a fala e o ato. 

O ontem — o hoje — o agora. 
Na voz de minha filha 

Se fará ouvir a ressonância  
o eco da vida-liberdade.  

 
(Conceição Evaristo) 
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 Neste capítulo pretende-se contextualizar (quanto a especificidade histórica e linhas de 

atuação) o Feminismo Negro, a partir da abordagem de alguns momentos da história desse 

movimento nas últimas décadas do século XX. Compreende-se nessa pesquisa que o 

Feminismo Negro é o principal responsável pela difusão e manutenção de Luíza Mahin no 

imaginário afrobrasileiro. Considerada uma das figuras de maior representatividade na 

memória do movimento negro, Luíza Mahin – mãe do poeta, advogado e abolicionista Luiz 

Gama – teria sido uma das líderes do Levante dos Malês, bem como participado de inúmeras 

revoltas de escravos ocorridas em Salvador nos anos de 1830. Luíza Mahin tem sido exaltada  

como referencial de luta pelo Feminismo Negro, que lhe tem dedicado homenagens 

diversificadas nas últimas três décadas. 

 “Feminismo Negro” é a designação utilizada para nomear o movimento de mulheres 

atuantes tanto na esfera da discussão de gênero quanto na luta anti-racista. Ana Sebastião 

(2010: 66) define como “movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres 

negras comprometido com a mudança social e atuante num campo ideológico no qual estão 

inseridas”. Deriva-se da expressão “Enegrecendo o feminismo” cunhada pelo próprio 

movimento de mulheres negras. Segundo a Coordenadora Executiva do Geledés - Instituto da 

Mulher Negra, Sueli Carneiro: 

 

Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar a 
trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro. 
Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e ocidental da formulação clássica 
feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência teórica e prática política 
para integrar as diferentes expressões do feminismo construídas em sociedades 
multirraciais e pluriculturais (CARNEIRO, 2003: 118).  

  

1.1.1.1.1.1.1.1. Breve histórico 

 

A militância feminina se inicia ainda durante a ditadura militar, quando as mulheres 

começaram a se inserir em associações de bairros, clubes de mães e outras organizações que 

reivindicavam um custo de vida mais acessível para a população mais pobre (MOREIRA, 

2007). O Feminismo Negro, especificamente, tem suas raízes no final da década de 1970, a 
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partir do processo de abertura política que permitiu a reorganização de movimentos sociais 

como o sindicalista, o estudantil, o movimento negro entre outros. Nesse contexto foi fundado 

na cidade de São Paulo o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial 

(MNUCDR) 3, uma iniciativa de militantes de São Paulo e do Rio de Janeiro como protesto 

contra a discriminação que quatro atletas negros sofreram no Clube Regatas Tietê e contra a 

tortura e assassinato de Robson Silveira da Luz, taxista negro, ocorrida em abril de 1978 na 

cidade de São Paulo (ALBUQUERQUE & FILHO, 2007). 

 Como primeiro ato público, em 7 de julho de 1978, o grupo realizou uma manifestação 

nos degraus do Teatro Municipal de São Paulo, ocasião em que leram uma carta aberta à 

população brasileira denunciando a discriminação racial, a repressão policial, o subemprego e 

a marginalização, expondo as razões da criação do Movimento Negro Unificado, bem como 

convocando os setores democráticos da sociedade a viabilizar condições para a luta anti-

racista (HANCHARD, 2001). Na carta sugeriu-se também a criação de Centros de Luta 

(CT´s), que seriam responsáveis pela promoção de debates, conscientização e, principalmente 

mobilização da comunidade negra. Os primeiros CT´s foram fundados em Salvador, Porto 

Alegre e Vitória. 

 

Fig. I – Manifestação promovida pelo MNU na cidade do Rio de Janeiro em 1988. 
Fonte: BRAZIL & SCHUMAHER (2007:311) 

                                                 
3 De acordo com Petrônio Domingues (2009) no mesmo ano o nome foi simplificado para Movimento 
Negro Unificado (MNU). 
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 O MNU pretendia reunir todas as organizações negras do país, de modo que em 1979 

organizaram, no Rio de Janeiro o I Congresso Nacional do Movimento Negro Unificado. Na 

pauta do evento estavam resoluções acerca da organização do movimento, apoio aos 

candidatos nas eleições, propostas mais amplas como a reivindicação da reforma agrária e 

reforma da educação. 

 Desde o princípio as mulheres tiveram participação destacada. Desta forma, agregaram 

à pauta de discussões do MNU, questões de interesse da mulher negra tais como: 

planejamento familiar, denúncia à violência contra a mulher, melhoria de condições e 

oportunidades de trabalho (DOMINGUES, 2009). Núbia Moreira classifica essa participação 

como uma “tomada radical de consciência de sua subjetividade feminina negra” (MOREIRA, 

2007: 75). Essa postura adotada pelas militantes do MNU resultou no reconhecimento da 

necessidade de ações específicas voltadas para as mulheres. Foi o princípio das discussões de 

gênero no interior das organizações negras.  

Nesse sentido, o Movimento Negro Unificado se propôs a denunciar a discriminação e 

desigualdades que afetavam as mulheres negras em particular, intervindo junto a organismos 

reguladores do trabalho e da saúde pública. Em junho de 1979, em comunhão com entidades 

feministas, o MNU organizou outra manifestação também no Teatro Municipal de São Paulo 

seguida de uma passeata, dessa vez para denunciar a discriminação contra as mulheres negras, 

homossexuais e prostitutas. 

 Apesar do reconhecimento quanto às especificidades da condição feminina negra, foi 

fundamental a organização de grupos de reflexão capitaneados pelas mulheres que 

discutissem tais questões, de modo a esclarecer aos homens do movimento a reprodução de 

mecanismos de desigualdade e discriminação de gênero presentes no grupo. Hanchard (2001) 

afirma que embora apregoassem a igualdade de gênero, os homens do movimento negro 

esperavam que as ativistas do sexo feminino se ocupassem das tarefas domésticas (como 

donas de casa tradicionais), enquanto eles se envolviam efetivamente nas atividades políticas 

do grupo. 
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 As ações internas promovidas pelas mulheres do MNU visaram ampliar sua 

visibilidade e tirá-las da situação de coadjuvantes que haviam ocupado até então dentro das 

organizações de luta contra discriminação. Embora a presença feminina já fosse significativa 

nas organizações negras desde o início do século XX, o espaço reservado às mulheres era de 

“apoio” às atividades das entidades. Cargos centrais, decisões e espaço público eram 

segmentos protagonizados pelos homens, às mulheres cabiam atividades como a de limpeza, 

secretariado de diretores, organização de cursos e eventos (DOMINGUES, 2009). 

 Nos primeiros tempos do associativismo negro (primeiras décadas do século XX), 

haviam alguns poucos grupos exclusivamente femininos. Esses grupos ainda não atuavam na 

esfera das discussões raciais e feministas, apenas se dedicavam a desenvolver atividades 

sociais, como: festas infantis, quermesses, ações filantrópicas, cursos de corte e costura e 

outras atividades consideradas próprias do âmbito feminino. Apesar de organizações como a 

Frente Negra Brasileira4 terem se preocupado em inserir as mulheres negras em sua luta, a 

ideia que permanecia era de que às mulheres cabia o papel de futuras esposas e mães, razões 

pelas quais, era vetada a elas uma participação mais ampla no movimento, ou seja, a ocupação 

de cargos de liderança dentro das organizações. 

 Contribuía para a manutenção desse tipo de pensamento o modo conservador como a 

sociedade brasileira compreendia o papel da mulher na primeira metade do século XX5, bem 

como um imaginário constituído e alimentado pelas organizações negras, como o culto à 

“Mãe Preta”, reverenciada como atributo de valor da “raça negra” e especialmente da mulher 

negra.  

 A Mãe Preta é uma alusão às escravas que executavam a função de amas de leite, 

amamentavam e cuidavam dos filhos de seus senhores. Associações negras da primeira 

metade do século passado atribuíam à Mãe Preta a formação da família e mesmo da 

nacionalidade brasileira. Sonia Roncador define a Mãe Preta como um “símbolo da fidelidade 

                                                 
4 Foi uma das mais expressivas organizações negras do Brasil. Fundada em 1931, a FNB defendia a 
“segunda abolição”, ou seja, a incorporação real do negro à sociedade brasileira, por meio da educação. A 
entidade contava com diversos departamentos, entre eles educação, departamento jurídico, médico, desportivo, 
propaganda, artístico e musical. Foi ainda responsável pela publicação do jornal A Voz da Raça, periódico que 
figura entre um dos mais relevantes na trajetória da Imprensa Negra Paulista (DOMINGUES, 2005: 78). 
 
5  Esse aspecto será discutido no próximo capítulo. 
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incondicional e servilismo absoluto à classe senhorial” (RONCADOR, 2008: 130). O mito da 

escrava domesticada, dócil contrapunha-se ao estereótipo do escravo rebelde e da negra 

sensual, considerados um risco para a integridade moral da família senhorial. 

 

Geralmente velha, corpulenta, supersticiosa, e fervorosamente católica, a mãe-preta 
não despertava qualquer perigo de degradação moral da família através da cópula 
com o senhor ou “sinhôzinho” brancos; além disso, sua índole fiel, mais devota às 
demandas da casa-grande que aos interesses da própria senzala, distanciava-a 
igualmente da figura do escravo revoltado, e vingativo (RONCADOR, 2008: 131). 

 

  A autora afirma que o mito negado nas últimas décadas do século XIX em meio à 

campanha abolicionista, foi retomado com força pelos modernistas na década de 1930. 

Período que corresponde ao auge da atuação da Imprensa Negra e da Frente Negra Brasileira, 

instituições que rendiam tributo à figura da “Mãe Preta” nas páginas de seus periódicos6. 

Acerca das homenagens à Mãe Preta, Mariele Arújo (2006) destaca a opinião de um dos mais 

importantes jornais da Imprensa Negra Brasileira no fim da década de 1920: 

 

A participação de diferentes grupos sociais nas comemorações do 28 de setembro na 
Bahia é festejada por O CLARIM D’ALVORADA, que lutava pela construção de 
“se criar nesta Pátria imensa um dia destacado à raça negra, essa raça forte e varonil 
que mais contribuiu na formação da nossa nacionalidade”. O dia da Mãe Preta era 
visto como um bom começo. Na visão destes negros ela era sinônimo de orgulho, 
pois “protegeu o Brasil pequenino”, e deu "esperança de melhores dias para a nossa 
raça”. A Mãe Preta, “figura amorável e dolorosa”, era a inspiração pela “luta de 
civismo e amor” que os negros desenvolviam para integrarem-se à sociedade pátria 
(ARAÚJO, 2006: 50). 

 

                                                 
6 Por iniciativa de membros de associações negras da cidade de São Paulo, em 23 de janeiro de 1955 foi 
inaugurado o Monumento a Mãe Preta. Desde a década de 1930, agremiações negras tinham interesse em prestar 
essa homenagem à figura da ama-de-leite, mas apenas na década de 1950, por ocasião das comemorações pelo 
IV Centenário de São Paulo esse desejo foi concretizado. Com projeto de Júlio Guerra, vencedor do concurso 
promovido pelo então prefeito Jânio Quadros, o monumento com traços modernistas foi colocado no Largo do 
Paissandu, na frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Desde sua inauguração até hoje, 
a estátua é ponto de encontro das comemorações pela abolição da escravatura e, mais recentemente, do dia 20 de 
novembro. É comum encontrar flores, velas e pedidos aos pés do monumento. “Provavelmente foi o primeiro 
monumento erguido em homenagem à mulher negra no Brasil” (BRAZIL & SCHUMAHER, 2007: 291). 
 Disponível em:   
 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/adote_obra/index.php?p
=8291. Acesso em: 24 de abril de 2011. 
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A figura da Mãe Preta como ícone revela, de maneira geral, um imaginário 

estereotipado do negro como elemento servil, conformado com sua condição, mas ainda 

dotado de docilidade. De modo particular, essa figura aponta para uma concepção de mulher 

negra igualmente submissa. Esse indivíduo subjugado correspondia à expectativa da 

sociedade brasileira acerca do negro na condição de cidadão. Como veremos as feministas 

negras optaram por referenciais de mulheres com perfis distintos deste, embora garantissem a 

manutenção da qualidade materna (ARAÚJO, 2006). 

 

 

 

Fig. II – Homenagem à Mãe Preta no Jornal da Imprensa Negra “O Novo Horizonte”, nº 64, de setembro de 
1954. FONTE: Edição Fac-Similar, Imprensa Oficial (2002: 14). 

 

 As associações negras compreendiam a discriminação como um fenômeno que afetava 

a homens e mulheres na mesma medida. Nesse aspecto o Feminismo Negro foi fundamental 

ao trazer para o centro das discussões a discriminação de gênero. Inicialmente, essas ativistas 
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foram acusadas de desviar o foco da luta anti-racista, causando fissuras nas organizações ao 

colocar hipoteticamente homens e mulheres em posições opostas (DOMINGUES, 2009). 

 Gradativamente as mulheres ampliaram sua participação dentro das associações 

negras, passando a ocupar cargos de liderança e protagonizando discussões que 

entrecruzavam as questões raciais e de gênero, conquistando dessa forma, o reconhecimento 

das especificidades da condição feminina negra, conseguindo colocar em pauta assuntos como 

planejamento familiar, aborto e violência contra a mulher. De acordo com Petrônio 

Domingues, 

 

Na medida em que se inscreveram, no panorama político, as contradições de raça e 
gênero, as mulheres negras catalisaram as bandeiras de insurgência edificadas 
historicamente pelos movimentos negros e das mulheres no Brasil, enegrecendo, de 
um lado, as reivindicações das mulheres e, por outro, impulsionando a feminização 
das propostas e aspirações do Movimento Negro (DOMINGUES, 2009: 46). 
 

 Essas conquistas ainda eram de pequena monta, a maior parte dessas mulheres seguiu 

atuando como coadjuvantes dentro das organizações negras, realizando atividades de apoio - 

como os já mencionados eventos, cursos e ações filantrópicas. Concomitantemente as 

discussões acerca do papel da mulher e de sua participação dentro das organizações se 

acirravam. Embora admitissem haver discriminação específica em relação a mulher negra, os 

ativistas do sexo masculino não aceitavam a ideia de que eles próprios seriam protagonistas 

dessa opressão. Os desentendimentos entre as partes gerou, em alguns momentos boicotes às 

reuniões feministas, tal como a programação de outras atividades nos mesmos horários. 

Segundo Raquel Barreto (2005: 55-56) essa situação “gerou um dos debates centrais entre as 

militantes: deveriam permanecer no movimento ou estar fora”. 

 Muitas dessas mulheres, como Lélia Gonzalez7, atuavam também em organizações do 

movimento feminista para onde levaram suas reivindicações pelo reconhecimento das 

                                                 
7 Uma das mais importantes ativistas do movimento negro, Lélia Gonzalez nasceu em Belo Horizonte, 
mas viveu e atuou no Rio de Janeiro. Graduou-se em História e Geografia em 1958 e em Filosofia em 1962 na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi professora universitária, tendo lecionado na própria 
universidade em que se graduou e ainda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Gama Filho e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entre 1978 e 1982 esteve à frente da Comissão Executiva 
Nacional do MNU. Candidatou-se a deputada federal em 1982 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), mas não se 
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especificidades de sua condição. Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras do MNU e uma das 

principais responsáveis pela introdução das discussões de gênero no movimento negro e 

raciais no movimento feminista (BRAZIL & SCHUMAHER, 2007). 

 De acordo com Moreira (2007), o movimento feminista do Brasil era composto 

basicamente por mulheres intelectualizadas e de classe média, que pregavam o pressuposto  

de igualdade universal entre mulheres. A aproximação com ativistas de grupos sociais 

distintos (entre as décadas de 1970 e 1980), não só propagou os ideais feministas dentro 

desses grupos, como levou para dentro do feminismo o questionamento acerca desse conceito 

de mulher universal. A esse respeito Sueli Carneiro faz a seguinte observação: 

 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em 
novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos assumam, a partir 
do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos 
particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. Ou seja, grupos de 
mulheres indígenas e grupos de mulheres negras, por exemplo, possuem demandas 
específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas, exclusivamente, sob a 
rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as especificidades que 
definem o ser mulher neste e naquele caso (CARNEIRO, 2003: 119). 

 

 Barreto (2005) afirma que embora tenha sido de suma importância a aliança entre 

feministas brancas e negras, essa relação foi durante muito tempo, consideravelmente 

conturbada. As ativistas negras denunciavam o fato de que o movimento feminista não havia 

superado o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento, de modo que não 

entendiam a necessidade de uma discussão racial. 

 As feministas negras argumentavam que problemas enfrentados, de modo geral, pelas 

mulheres - como a dificuldade de acesso à educação, ao mercado de trabalho e a desigualdade 

salarial - eram acentuados pela discriminação racial. Por conta disso, as conquistas das 

feministas nesses setores, não teriam sido sentidas da mesma maneira pelas mulheres negras: 

Nesse sentido, é mister apontar que os ganhos obtidos pela luta feminista no 
mercado de trabalho. Malgrado (sic) se constituírem em grandes avanços, não 

                                                                                                                                                         
elegeu. Militou no PT entre 1981 e 1986, mas abandonou o partido por discordar do tratamento dado à questão 
racial. Filiou-se então, ao PDT que tinha a questão racial como um dos tópicos de seu programa. Faleceu no Rio 
de Janeiro em 1994 (BARRETO, 2005). 
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conseguiram dirimir as desigualdades raciais que obstaculizam maiores avanços 
para as mulheres negras nessa esfera. Sendo assim, as propostas universalistas da 
luta das mulheres não só mostram a sua fragilidade, como a impossibilidade de as 
reivindicações que daí advêm, tornarem-se viáveis para enfrentar as especificidades 
do racismo brasileiro (CARNEIRO, 2003: 120-121). 
 

 As ativistas negras também acusavam o feminismo tradicional de banalizar suas 

demandas, que em muitos casos estavam ligadas à aspectos da vida cotidiana: 

 

Quando nós reivindicávamos creche, o movimento feminista falava: ‘isso não é 
feminismo; por que mulher tem que estar ligada à criança? ’ Claro, as crianças delas 
têm babá! (MOREIRA, 2007: 62) 
 

 Outra questão que apresentava notáveis divergências entre ativistas negras e brancas 

era o tratamento conferido ao corpo e a sexualidade. Enquanto as feministas discutiam o 

pertencimento do corpo, o direito ao prazer, as afrobrasileiras preocupavam-se com as 

necessidades básicas desse corpo (como alimentação e saúde) e com as marcas 

discriminatórias (racismos e estereótipos) como o da “mulata possuidora de uma sexualidade 

exacerbada” (BRAZIL & SCHUMAHER, 2007: 198). 

 Núbia Moreira afirma que no Brasil há duas classificações distintas para a mulher 

afrodescendente, a negra e a mulata. Segundo a autora a “mulher negra não ocupa um lugar 

positivo no imaginário brasileiro” (MOREIRA, 2007: 16). Moreira retoma Gilberto Freyre ao 

afirmar que à mulher negra estaria reservado o papel de trabalhadora braçal, enquanto à 

mulata caberia o papel de “um ser-corpo sexualizado pronto para satisfazer os desejos sexuais 

de outros” (2007: 19). Desse modo, a autora considera que embora tanto mulatas quanto 

negras sejam estereotipadas, a mulata de certa forma corresponde a um ideal de mestiçagem 

presente no imaginário da sociedade brasileira, enquanto nesse mesmo imaginário o “papel 

social dado à mulher negra, que não se encaixa no padrão da mulata, está restrito à servidão, 

isto é, são essas mulheres que serão classificadas como a grande “mãe preta”, aquela que a 

todos acolhe [...]” (MOREIRA, 2007: 21). 

 O direito a uma imagem positiva foi uma das linhas de batalha do Feminismo Negro. 

Sueli Carneiro (2003) trata a imagem ou representação estereotipada como uma forma de 

violência comparada à doméstica e sexual. A autora afirma que tal violência causa prejuízos à 
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auto-estima, dificulta o acesso ao trabalho, cerceia as possibilidades de “encontro no mercado 

afetivo” e cria barreiras para o desenvolvimento da sexualidade pelo “peso dos estigmas”.  

 De acordo com Carneiro (2003), os meios de comunicação perpetuam tais estereótipos 

de modo que a representação feminina negra nesses veículos tornou-se pauta de discussões e 

local privilegiado de ações por parte das ativistas negras: 

 

Se partirmos do entendimento de que os meios de comunicação não apenas 
repassam as representações sociais sedimentadas no imaginário social, mas também 
se instituem como agentes que operam, constroem e reconstroem no interior da sua 
lógica de produção os sistemas de representação, levamos em conta que eles ocupam 
posição central na cristalização de imagens e sentidos sobre a mulher negra. Muito 
tem se falado a respeito das implicações dessas imagens e dos mecanismos capazes 
de promover deslocamentos para a afirmação positiva desse segmento. A presença 
minoritária de mulheres negras nas mídias, bem como a fixação dessa presença em 
categorias específicas (a mulata, a empregada doméstica) foi um dos assuntos mais 
explorados nesse aspecto (CARNEIRO, 2003: 125). 
 

 As feministas negras travaram uma verdadeira batalha pela reconfiguração do 

imaginário coletivo sobre o corpo da mulher negra e o espaço ocupado por ele na sociedade 

brasileira (SEBASTIÃO, 2010).  Núbia Moreira (2007) aborda essa disputa como campo de 

construção e reconstrução de identidades: 

 

O movimento de mulheres negras demarcava a sua identidade mediante a negritude 
que estava inscrita nos corpos das ativistas. Identidade e diferença é um binômio que 
se aglutina nessa luta de negociação para representação política, pois estamos 
falando do campo político onde seus jogadores precisam articular os discursos na 
esfera pública (MOREIRA, 2007: 76). 

 

 Entre tantos apontamentos e afirmações controversas feitas pelas militantes negras, no 

que diz respeito à distância social que separa mulheres negras e brancas, a que maior impacto 

causou foi a que atribuía a emancipação social e econômica das mulheres brancas à 

exploração do trabalho doméstico das mulheres negras. 

 

As negras, como assinalaram diversas afro-brasileiras entrevistadas, têm sido as 
pessoas que cuidam das famílias brancas. Essa vantagem estrutural na relação entre 
negras e brancas permitiu que estas últimas adquirissem instrução e buscassem 
oportunidades de carreira, o que de outro modo não teriam conseguido fazer, no 
contexto de uma relação heterossexual convencional, em que se espera que as 
mulheres cuidem da casa e da família. (HANCHARD, 2001: 155) 
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 Tais posicionamentos legaram às feministas negras a imagem de mulheres agressivas e 

criadoras de caso, conforme assinalado por Lélia Gonzalez (BARRETO, 2005).  

 Núbia Moreira (2007) está de acordo com a afirmação feita pelas ativistas negras de 

que o feminismo tradicional não compreendia suas demandas, contudo acredita que as 

feministas negras também não compreendiam as propostas do feminismo. Entretanto, a autora 

considera que esse cenário ficou restrito à década de 1980. Devido a atuação das ativistas 

negras, a partir da década de 1990, o feminismo tradicional teria incorporado os debates 

quanto às especificidades da condição feminina no Brasil. 

 

 

 

Fig. III – Passeata de Organizações do Feminismo Negro no Dia Internacional da Mulher. São Paulo, 1988. 
Fonte: BRAZIL & SCHUMAHER (2007:368) 

 

 Se nas associações negras as mulheres lutavam pelo reconhecimento de sua condição 

feminina e pela admissão, bem como combate à discriminação de gênero, nas organizações 

feministas as afrobrasileiras buscavam a compreensão quanto à complexidade que envolve ser 

“mulher negra” na sociedade brasileira. Porém, compreendendo as limitações de mobilização 

dentro das organizações feministas e negras tradicionais, as ativistas negras decidiram 

organizar grupos independentes, nos quais poderiam protagonizar a luta anti-racista associada 
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a de gênero. Nascem, dessa maneira, os Coletivos de Mulheres Negras8. Os primeiros grupos 

surgiram no Rio de Janeiro e em São Paulo, são alguns deles: Aqualtune (RJ, 1978), Luíza 

Mahin e GMN (RJ, 1980), Coletivo de Mulheres Negras (SP, 1982), Nzinga - Coletivo de 

Mulheres Negras (RJ, 1983) e outros9. Raquel Barreto define os coletivos da seguinte 

maneira: 

 

O coletivo se estruturava com um trabalho político baseado nos campos de atuação 
das suas militantes, as quais eram ligadas às associações de moradores, um 
movimento com muita expressão na época. Atuavam lá as que estavam ligadas a 
outros campos, e atuavam em outros espaços. As atividades eram definidas como 
frente de trabalho, onde cada um se desenvolvia onde se sentia mais preparado e 
livre (BARRETO, 2005:27-28). 
 

A década de 1980 foi particularmente profícua para o Feminismo Negro, muitas 

organizações foram criadas nesse período (BARRETO, 2005). As inúmeras associações 

feministas negras que eclodiram no Brasil desde então desenvolveram linhas de atuação a 

partir de fóruns, conferências, encontros, boletins, revistas, jornais e mais recentemente em 

páginas na internet. Ainda na década de 1980 foi realizado o I Congresso Nacional de 

Mulheres Negras no Rio de Janeiro, onde participaram aproximadamente 450 militantes. 

Núbia Moreira (2007) menciona que nesse encontro foram definidos os seguintes objetivos:  

 

a) denunciar as desigualdades sexuais, sociais e raciais existentes, indicando as 
diversas visões que as mulheres negras brasileiras têm em relação ao seu futuro; b) 
fazer emergir as diversas formas locais de luta e autodeterminação face às normas de 
discriminação existentes; c) elaborar um documento para uma política alternativa de 
desenvolvimento; d) encaminhar uma perspectiva unitária de luta dentro da 
diversidade social, cultural e política as mulheres presentes no encontro; e) realizar 
diagnóstico da mulher negra; f) discutir as formas de organização das mulheres 
negras; g) elaborar propostas políticas que façam avançar a organização das 
mulheres negras, colocando para o mundo a existência do Movimento de Mulheres 
Negras no Brasil de forma unitária e de diferentes vertentes políticas. (MOREIRA, 
2007: 66-67) 

 

                                                 
8 Segundo Petrônio Domingues (2009), o termo coletivo foi considerado mais apropriado devido ao 
caráter heterogêneo desses grupos, que congregavam mulheres de diferentes grupos sociais, níveis de instrução, 
concepções ideológicas, políticas e partidárias. 
9 Ver no Anexo A tabela com nomes e datas de fundação de entidades do Feminismo Negro de 1978 a 
2005. 
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 Os objetivos definidos pelos coletivos tentaram abarcar uma ampla variedade de 

assuntos, muitos dos quais já presentes nas pautas dos encontros feministas tradicionais, tais 

como educação, aborto e contracepção. Apesar da abrangência de questões, as feministas 

negras atuaram principalmente na denúncia à discriminação racial e a exclusão do mercado de 

trabalho formal. Criaram ainda, estratégias que visavam orientar as mulheres afrobrasileiras 

em aspectos como a saúde, educação nutricional, proteção da família contra violência policial 

e direitos constitucionais (HANCHARD, 2001). 

 Carneiro (2003) atribui ao campo da saúde as principais contribuições das feministas 

negras. Foram privilegiadas as discussões em torno da esterilização e da anemia falciforme. A 

principal conquista, em relação à esterilização, foi sua regulamentação. As ativistas 

questionavam o crescente número desse procedimento em mulheres de baixa renda, através do 

argumento de que a maior parte dessas mulheres não possuía acesso a outros métodos 

contraceptivos e que estes deveriam ser fornecidos pelo estado. Quanto à anemia falciforme, 

doença hereditária que acomete grande parte da população negra, exigiu-se que fossem 

criadas políticas públicas para atender aos portadores da doença, como resultado das ações 

das ativistas foi criado o Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde 

(CARNEIRO, 2003: 124). No entanto, o mercado de trabalho foi de fato o grande eixo de 

atuação das feministas negras, devido ao entendimento de que esse setor era fundamental para 

o desenvolvimento socioeconômico das afrobrasileiras.  

 Segundo Sueli Carneiro (2003), os coletivos denunciaram as dificuldades de acesso de 

mulheres afrodescendentes ao trabalho formal. Tais dificuldades seriam derivadas, entre 

outras, da baixa escolarização e da prerrogativa da boa aparência: 

 

Em síntese, o quesito “boa aparência”, um eufemismo sistematicamente denunciado 
pelas mulheres negras como uma forma sutil de barrar as aspirações dos negros, em 
geral, e das mulheres negras, em particular, revelava em números, no mercado de 
trabalho, todo o seu potencial discricionário. (CARNEIRO, 2003: 121) 
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Fig. IV – Exemplos de anúncios de emprego dando preferência a mulheres brancas. Fonte: BRAZIL & 
SCHUMAHER (2007: 200) 

 
 Diante de tal realidade fazia-se necessário instrumentalizar as mulheres negras a partir 

da qualificação da mão de obra, ampliação da escolarização, conscientização quanto à 

discriminação cotidianamente sofrida embora nem sempre notada e principalmente através da 

elevação da autoestima por meio da mudança do imaginário constituído em torno da mulher 

negra.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Bases para uma identidade feminina negra 

 

 

Ana Sebastião (2010) argumenta que dentre as várias correntes interpretativas do 

feminismo, a pós-estruturalista foi a responsável por abordar a questão de gênero a partir de 

suas diferenças historicamente construídas, e de distinções de “raça, classe e geração”. 

Segundo a autora, a princípio as teóricas feministas compreenderam que os problemas 

identificados por elas atingiam a todas as mulheres da mesma forma. Esse modo de entender a 

questão feminina seria derivado do mesmo mecanismo generalizante que sustentava os 

privilégios masculinos. De modo que, “o lugar de partida dessas feministas era o de mulheres 

brancas, ocidentais, burguesas e heterossexuais” (SEBASTIÃO, 2010: 70). 

O desafio de evitar a reprodução dos mecanismos generalizantes e, portanto, 

excludentes esteve também presente no interior do Feminismo Negro. As ativistas negras, tal 

qual, as teóricas feministas mencionadas, defendiam a questão racial como o principal 

problema que atingia as afrobrasileiras. Embora fizessem duras críticas à concepção da 

mulher universal apregoada pelo feminismo pré-estruturalista, as feministas negras criaram 
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estratégias de aglutinação similares, ao tentar forjar uma identidade única, como afirma Núbia 

Moreira: 

 

A dicotomia igualdade-diferença está presente nos discursos das mulheres negras a 
ponto de criar uma identidade universal de mulher negra, obscurecendo os inúmeros 
conflitos decorrentes das diversas tomadas de posições políticas; da condição social; 
das escolhas sexuais; das escolhas religiosas; da formação escolar, etc. Todas essas 
interpelações foram estrategicamente encobertas no momento em que foi necessário 
criar uma identidade representacional no campo político feminista do período do fim 
dos anos 80 e primeira metade dos 90 (MOREIRA, 2007: 73). 

 
 Ao estabelecer a experiência da discriminação como elemento comum a todas as 

mulheres negras, as militantes marcaram a diáspora africana e suas consequências como ponto 

de partida na constituição de uma identidade feminina negra. Dessa forma, comprometeram-

se com o estudo, valorização e divulgação das histórias de vida de mulheres africanas e 

afrobrasileiras que teriam, segundo as ativistas, se destacado na luta contra a escravidão, 

discriminação racial, violência contra a mulher, entre outros tipos de opressão que afetavam 

as mulheres negras. Foram privilegiadas histórias de mulheres consideradas insubmissas, 

envolvidas diretamente em conflitos armados, organizações de levantes, liderança de 

rebeliões e movimentos de resistência.  Na mesma medida, o estereótipo da mulata e o mito 

da Mãe Preta tornaram-se alvo de contestações por parte das feministas negras. Como parte 

das estratégias de valorização das histórias de suas antecessoras, muitos Coletivos foram 

batizados com o nome de mulheres africanas e afrobrasileiras, figuras que em grande parte  

eram um misto de história e mito - algumas essencialmente produtos do imaginário popular. 

Sobre um desses grupos, o Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras, Raquel Barreto faz 

a seguinte observação: 

 

O nome do coletivo era uma homenagem a Rainha Nzinga da África, uma figura 
importante na luta contra o colonizador e além disso, uma personagem histórica que 
se converteu em símbolo de luta como “guerreira” e estrategista. O coletivo também 
tinha como símbolos: o pássaro e as cores roxa e amarelo (BARRETO, 2005:27-28). 

 

 Aos nomes, em referência à mulheres consagradas pelo Feminismo Negro, foram 

somados cores e elementos diversos associados à cultura de matriz africana transformados em 

símbolos norteadores de uma pretensa identidade feminina negra, como a seleção de cores 

feita pelo Coletivo Nzinga. A escolha do roxo e do amarelo estava ligada ao movimento 
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internacional de mulheres e a Oxum (divindade Yorùbá10
 presente no Culto aos Orixás) 

respectivamente, de modo que essa simbologia “reflete bem as relações que definiam o 

Coletivo” (BARRETO, 2005). A divindade Oxum é associada frequentemente a algumas 

dessas figuras referenciais, como aponta Mônica Souza no estudo que realizou sobre 

Anastácia11: 

 

Diz-se também que era filha de Oxum, divindade do panteão afro-brasileiro 
associada à beleza, fertilidade, riqueza e à vidência, sendo, por isso, uma das 
padroeiras do jogo de búzios. Os “filhos de fé” de Oxum (pessoas que lhe são 
dedicadas) são guerreiros e determinados (SOUZA, 2007: 18). 

 

 Em Um defeito de cor (2006), romance protagonizado por Luíza Mahin, a escritora 

Ana Maria Gonçalves estabelece uma relação entre Mahin e a divindade do ouro. Na versão 

de Gonçalves, Luíza era filha de Oxum e em mais de uma ocasião teria sido “protegida” pela 

divindade. O trecho abaixo ilustra uma dessas ocasiões, na qual a solução para a compra da 

carta de alforria é revelada à protagonista através da estatueta de Oxum que lhe havia sido 

presenteada por Agontimé: 

 

Depois que eu já tinha dito à Oxum tudo o que queria e ia descer para entregá-la à 
Claudina, a cobra apareceu de repente, pulando em cima de mim. A primeira reação 
foi me proteger, jogando a Oxum contra ela, e quando olhei para o chão tingido de 
dourado, a ideia surgiu inteirinha, como um raio de sol iluminando minha cabeça. 
Naquele segundo fiquei sabendo exatamente o que fazer e tudo o que ia acontecer 
depois. […] Quando fui pegar a Oxum, olhei o chão ao meu redor e ele estava 

                                                 
10 Segundo Pierre Verger: “O termo ´yorùbá”, escreve S. O. Biobaku, “aplica-se a um grupo linguístico de 
vários milhões de indivíduos.” Ele acrescenta que, “além da linguagem comum, os yorùbá estão unidos por uma 
mesma cultura e tradições de sua origem comum, na cidade de Ifé, mas não parece que tenham jamais 
constituído uma única entidade política e também é duvidoso que, antes do século XIX, eles se chamassem uns 
aos outros por um e mesmo nome”. A. E. Ellis mencionou-o, judiciosamente, no título do seu livro The yorùbá 
speaking people (“Os indivíduos que falam o iorubá”), dando a significação de língua a uma expressão que teve 
a tendência a ser posteriormente aplicada a um povo, a uma nação ou a um território (VERGER, 2000: 11). 
11 Popularizada a partir da imagem de uma escrava de olhos azuis castigada com a máscara de flandres, 
Anastácia foi uma mulher muito bonita, vítima de estupro por parte de seu senhor e da inveja de sua senhora 
(que a teria condenado ao uso da máscara). Não se sabe se era africana ou brasileira, mas teria sido escrava no 
Brasil na segunda metade do século XVIII e mesmo sem poder se comunicar com palavras, defendeu seus iguais 
dos excessos do cativeiro. O imaginário popular a elevou a categoria de “entidade religiosa”, seus cultos se 
realizam em casas de Umbanda e nas Igrejas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos 
(SOUZA, 2001). 
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coberto com um pó dourado que tinha caído de dentro da estátua de madeira. 
(GONÇALVES, 2009: 343). 
 

 A apropriação da figura de Nzinga12
 revela a intenção de associar a imagem das 

afrobrasileiras à figuras históricas que se destacaram na luta contra o escravizador. De acordo 

com Moreira (2007) o Feminismo Negro buscou estabelecer sua identidade através da 

experiência comum do racismo. As trajetórias de suas antecessoras foram entendidas dentro 

dessa mesma perspectiva, de modo que recuperar as histórias de suas ancestrais se tornou uma 

das bandeiras das ativistas negras. De fato, os Coletivos de Mulheres Negras criaram 

estratégias de valorização de suas próprias trajetórias e de suas antecessoras, reelaborando as 

biografias de mulheres negras alçadas à categoria de heroínas, como Dandara e Luíza Mahin , 

transformadas em símbolos da luta e da resistência da mulher negra (DOMINGUES, 2009). 

 A partir do próximo capítulo serão discutidas as configurações simbólicas que 

nortearam a recuperação da história de Luíza Mahin, bem como os referenciais que a 

mantiveram no imaginário afrobrasileiro. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Nzinga Mbandi Ngola foi rainha de Matamba e Angola entre os séculos XVI-XVII (1587-1663), nasceu 
em 1581 em Cabassa (interior de Matamba) e faleceu aos 82 anos em 17 de dezembro de 1663. Era filha do rei 
dos Mbundus no território Ndongo (Angola) e Matamba. No Brasil é mais conhecida como Rainha Ginga. No 
final do século XVI, os portugueses iniciaram um processo de ocupação do litoral angolano, o pai de Nzinga, rei 
Kiluanji, resistiu à ocupação e conseguiu conter o avanço dos portugueses, controlando a rota para o interior e 
impedindo a negociação de escravos entre europeus e guerreiros imbangalas. Após sua morte, seu filho Ngola 
Mbandi o sucedeu. O meio irmão de Nzinga a enviou em missão diplomática em Luanda. Como parte da 
negociação pela devolução de territórios ocupados pelos portugueses, Nzinga se converteu ao catolicismo e 
adotou o nome de Dona Anna de Sousa. Porém, os portugueses não respeitaram o tratado de paz. Alguns sobas 
decidiram se aliar aos portugueses, entre eles um tio de Nzinga, a quem ela mandou decapitar. Em seguida 
mandou envenenar seu irmão, pois percebeu nele uma postura de hesitação frente a situação, assumindo assim o 
comando da resistência à ocupação portuguesa. Renunciou à fé católica e se aliou aos guerreiros jagas do Oeste. 
Atacou o forte de Massangano em 1640, ocasião em que suas duas irmãs foram aprisionadas, sendo uma delas 
executada. Em 1656, após dez anos de negociações o governador geral aceitou libertar a irmã de Nzinga. A 
resistência de Nzinga à ocupação colonial e ao tráfico de escravos no seu reino por cerca de quarenta anos, 
usando de várias táticas e estratégias que vão desde a conversão ao cristianismo até as práticas jagas, é fonte para 
a criação de um imaginário que se impôs como símbolo de luta contra a opressão (SERRANO, 1995). 
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CAPÍTULO 2: A MÃE, A MULHER, O SÍMBOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma Negra 
 

[...] 
Eu sou, como tantas de nós: 

aquela negra altiva e decidida, que escolheu lutar pela vida, 
minha e de meus filhos, de meus 

descendentes, 
resgatando a lembrança de 

meus pais, 
então eu canto mais alto 

e grito contente: 
eu consegui quebrar todas 

as correntes, 
louvando os orixás e honrando 

os ancestrais! 
 

(Lina Efigênia Barnabé Cruz) 
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 Propõe-se aqui analisar as primeiras narrativas sobre Luíza Mahin, desde a Carta a 

Lúcio de Mendonça, escrita por Luiz Gama em 1880 até o texto de Arthur Ramos, publicado 

na obra O negro na civilização Brasileira de 1956. Os primeiros textos sobre Luíza Mahin 

serão aqui chamados de referenciais, pois constituem a base para o desenvolvimento de toda a 

produção posterior sobre a personagem. Pertencem a esse período, portanto, as produções de 

Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos. O fenômeno será abordado a partir da perspectiva 

do símbolo, segundo concepção cunhada por Ernst Cassirer. 

 Em Filosofia das Formas Simbólicas Ernst Cassirer define símbolo como um 

significado de caráter universal, flexível, meio pelo qual o homem apreende a realidade. 

Entretanto, ao homem não caberia uma postura passiva diante dessa realidade; devido ao 

aspecto dialético do símbolo o homem interfere e sofre interferências de seu meio. 

 Diferentemente do sinal, entendido por Cassirer como um mero operador, o símbolo 

pertence ao “mundo humano do significado” (GARCIA, 2010: 78). O filósofo trata o símbolo 

como designador, sua flexibilidade lhe confere ampla capacidade de adaptação de modo que 

abrange uma multiplicidade de aspectos. É a partir dessa concepção que Cassirer define o 

símbolo como “elemento mediador abrangente no qual todas as criações espirituais se 

encontram por mais diferentes que sejam” (2001 apud GARCIA, 2010: 79). Desse modo, 

compreende-se que de acordo com o filósofo alemão o símbolo é dinâmico, de forma que não 

se encerra em seu aspecto original, mas é “capaz de expandir indefinidamente seu campo de 

abrangência”  (GARCIA, 2010:80). 

 Como forma simbólica Cassirer define um sistema composto por matrizes geradoras 

de significação como a arte, a linguagem, a ciência e o mito. Tais matrizes são essenciais na 

produção de conhecimento, na medida em que podem ser compreendidas como mecanismos 

de construção de mundo. A partir do exposto, tem-se que a filosofia das formas simbólicas é 

uma teoria da significação que procura estabelecer relações entre o universal e o particular por 

meio da mediação possibilitada pelo símbolo. De modo que a realidade seria, portanto, algo 

em permanente construção13 (GARCIA, 2010). 

                                                 
13 Rafael Rodrigues Garcia em Genealogia da Crítica da Cultura: Um estudo sobre a Filosofia das 
Formas Simbólicas de Ernst Cassirer afirma que o filósofo partilhava da ideia de construção do conhecimento 
proposta pela doutrina de Marburgo. Tal doutrina seria derivada da teoria da experiência de Cohen, segundo a 
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 O homem é definido por Cassirer como animal symbolicum pela capacidade intrínseca 

de simbolizar. Dessa forma, toda produção humana pode ser considerada objeto simbólico. 

Sua consciência se daria a partir da relação com os objetos a que atribui significado. O 

símbolo assume assim, uma função libertadora: 

 

[...] que emancipa o homem da necessidade da presença do sensível, e lhe abre o 
“caminho da civilização” – descortina um novo horizonte de inesgotáveis 
possibilidades. Com efeito, Cassirer toma o próprio desenvolvimento da cultura 
como uma progressiva autolibertação do espírito – o que não significa um caminho 
linear de progresso, mas uma tarefa infinita que se reinscreve em cada indivíduo 
(GARCIA, 2010: 125). 

 

 Cassirer propõe a cultura, e portanto o símbolo, como meio de autolibertação do 

homem na medida em que significar permite ao indivíduo constantes reelaborações de si 

mesmo e do mundo. Esse processo torna o homem protagonista de sua história. 

A partir do exposto é possível considerar o símbolo como agente na configuração de 

identidades tanto individuais quanto coletivas. Como a afirmação de identidades tornou-se 

estratégia de luta para os segmentos do movimento negro brasileiro, sentiu-se a necessidade 

de uma revisão histórica quanto ao período da escravidão no Brasil, pois se considerava que a 

imagem que se tinha do negro estava atrelada a do escravo submisso, passivo, alheio à sua 

condição. Como proposta para modificar o modo como o negro era visto e via a si mesmo 

foram eleitas biografias que se adequassem aos anseios do momento, ou seja, um referencial 

de passado de rebeldia, determinação e superação. Os diversos segmentos da militância negra 

passaram a se utilizar de fontes acadêmicas e também do imaginário social e memória oral 

para compor as trajetórias de figuras como Zumbi dos Palmares, Dandara, Chico Rei, 

Anastácia e outros. Embora a produção acadêmica tenha sido importante nesse processo, foi o 

imaginário o elemento que possibilitou a identificação da população negra com os perfis 

elaborados por aproximar as trajetórias dessas personalidades às suas vivências cotidianas. A 

partir desses referenciais, o movimento negro brasileiro constitui sua história oficial , aquela 

que passou a ser utilizada como bandeira reivindicatória (SOUZA, 2007). 

                                                                                                                                                         
qual o conhecimento não é uma cópia do mundo, mas fruto de uma construção lógica. A limitação do método 
formulado por Cohen, inicialmente aplicável apenas às ciências da natureza, teria conduzido Cassirer ao 
caminho da lógica simbólica (GARCIA, 2010). 
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As décadas de 1970 e 1980 foram palco não só do desenvolvimento de movimentos 

sociais, mas também de revisões historiográficas que ansiavam por emancipação política e 

acabaram por favorecer a construção das identidades de inúmeros grupos sociais. Identidades 

pautadas na luta, no engajamento, na resistência. Dessa forma, o Quilombo dos Palmares e 

seu líder Zumbi tornaram-se ícones identitários do movimento negro na tentativa de 

demonstrar a tradição de luta dessa parcela da população brasileira (SOUZA, 2001). 

O mesmo tipo de recurso foi utilizado pelo Feminismo Negro, que de acordo com suas 

singularidades buscou, na trajetória de mulheres negras presentes na história ou no imaginário 

social, referenciais identitários que norteassem suas ações. É nesse contexto que se dá o 

processo de mitificação de Luíza Mahin, mãe do abolicionista Luiz Gama. 

Tendo em vista a teoria desenvolvida por Cassirer acerca das formas simbólicas, 

compreende-se nessa pesquisa que num primeiro momento Luíza Mahin se constitui de forma 

geral enquanto símbolo vindo a alcançar a especificidade do mito posteriormente. A partir 

dessas breves considerações discutiremos as configurações de Luíza Mahin enquanto símbolo 

nos textos de Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos. 

 

 

2.1. Textos referenciais 

 

 

2.1.1. Luiz Gama: Carta a Lúcio de Mendonça 

 

 

 Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) nasceu em Salvador, mas viveu a maior 

parte de sua vida em São Paulo, onde teria chegado após ser vendido como escravo por seu 

pai. Alfabetizou-se aos dezessete anos e em seguida tornou-se livre. Adquiriu notoriedade por 

sua atuação como advogado e jornalista, foi também poeta tendo publicado em 1859 uma 

coletânea de poemas satíricos e líricos sob o título Primeiras trovas burlescas de Getulino14. 

Foi co-fundador dos primeiros periódicos ilustrados de São Paulo, o Diabo Coxo (1864-1865) 

                                                 
14 O livro foi reeditado em 1861 e 2000. A última edição, organizada por Ligia Fonseca Ferreira, saiu com o 

título Primeiras trovas burlescas de Luiz Gama e outros poemas (FERREIRA, 2008: 301). 
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e o Cabrião (1866-1867), e colaborador em vários outros jornais da cidade de São Paulo. 

Também contribuiu na fundação do Partido Republicano Paulista – no entanto se afastou logo 

em seguida - e da Loja Maçônica América, “a maior e a mais popular da cidade” 

(FERREIRA, 2008: 303). 

 Como advogado - não frequentou o curso de Direito, contudo adquiriu uma licença 

especial dada aos que comprovavam conhecimentos jurídicos - lutou nos tribunais pela 

libertação de centenas de escravos. Como jornalista defendeu ideais republicanos, 

anticlericais e abolicionistas. Fazendo uso da sátira política, denunciou abusos e desmandos 

das elites brasileiras (FERREIRA, 2010). Pela postura combativa conquistou amigos e 

inimigos. Sobre o poeta e abolicionista escreve Ligia Ferreira: 

 

Trata-se de um dos raros intelectuais negros brasileiros do século XIX, o único 
autodidata e também o único a ter sofrido a escravidão, antes de integrar a República 
das Letras, universo reservado aos brancos. Nascido num Brasil havia pouco 
independente, era filho, segundo ele, de uma africana e de um pai de origem 
portuguesa que o venderia, ainda criança, como escravo. Foi nesta condição que 
chegou à capital paulista, onde viveu por quarenta e dois anos, notabilizando-se 
como um de seus mais ilustres “cidadãos” (FERREIRA, 2008: 301). 

  

 O próprio Luiz Gama é autor do principal documento que informa sobre sua vida e o 

único que faz revelações sobre sua infância e sua família: a carta endereçada ao jornalista 

Lúcio de Mendonça. A carta é o primeiro documento que descreve Luíza Mahin. 

Sud Mennucci, um dos mais conhecidos biógrafos de Luiz Gama, escreveu em O 

precursor do abolicionismo no Brasil (1938) que Gama nos ofereceu dois perfis de sua mãe: a 

carta, registro que Mennucci considerou autêntico por “se destinar à história” e o poema 

Minha Mãe15, considerado pelo biógrafo “literário e patético” por estar no domínio da fantasia 

(MENNUCCI, 1938: 29). Serão tratadas aqui especificamente as informações fornecidas na 

                                                 
15  O poema Minha Mãe foi escrito dezenove anos antes da carta, mas remetido junto com ela ao jornalista 
Lúcio de Mendonça. Optou-se por não incluir o poema entre as fontes a serem analisadas nessa dissertação, 
devido ao entendimento de que a Luíza Mahin mitificada pelo Feminismo Negro não se apresenta no poema em 
nenhum aspecto. Ligia Ferreira (2001) ao comparar as descrições feitas por Gama na carta e no poema destaca a 
contradição entre as duas figuras maternas sugeridas pelo abolicionista. Segundo a autora “dans le vers aux 
accents romantiques” Gama idealiza a mãe ao propor uma mulher profundamente cristã (“Se junto à Cruz 
penitente,/A Deus orava contrita”) em contraste com a africana pagã da carta. Sugere no poema que a mãe seria 
escrava (Era a mais linda pretinha,/Da adusta Líbia rainha,/E no Brasil pobre escrava!), enquanto Luíza Mahin 
seria uma africana livre. Ligia Ferreira ainda atenta para o fato de que o abolicionista menciona no poema um 
irmão que não voltará a aparecer em nenhum de seus escritos (FERREIRA, 2001: 69). Ver poema no Anexo B. 
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carta, pois são as referências contidas nesse documento (como nome, descrição física, 

personalidade e outras) que serão utilizadas como fio condutor na produção das inúmeras 

narrativas acerca de Luíza Mahin. 

 Ligia Ferreira (2001) analisou o conteúdo dessa carta, segundo a autora Luiz Gama 

desenha uma figura lendária, pelo próprio tratamento que dá a figura materna. Nesse 

documento16 Gama afirma, 

 

Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa Mina, (Nagô de Nação) de 
nome Luíza Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. 
 Minha mãe 
era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha 
os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. 
 Dava-se ao 
comércio - era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa 
como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não 
tiveram efeito. 
 Era dotada de 
atividade. Em 1837, depois da Revolução do dr. Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de 
Janeiro, e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856, em 1861, na Corte, sem 
que a pudesse encontrar. Em 1862, soube, por uns pretos minas, que conheciam-na e 
que deram-me sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros, em 
uma «casa de dar fortuna», em 1838, fora posta em prisão; e que tanto ela como os 
seus companheiros desapareceram. Em opinião dos meus informantes que esses 
«amotinados» fossem mandados para fora pelo governo, que, nesse tempo, tratava 
rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. 
 Nada mais 
pude alcançar a respeito dela (1880 Apud FERREIRA, 2011: 199-204). 

 

 Mennucci relata as dificuldades em localizar documentos sobre o abolicionista, ele 

afirma ter tentado sem sucesso recuperar o arquivo pessoal de Gama e trata como fantasiosa a 

maior parte das narrativas a que teve acesso. O biógrafo ainda firma que grande parte do que 

se sabia de Gama, até aquele momento, era resultado de reinterpretações do artigo publicado 

por Lúcio de Mendonça, a partir da carta, no Almanaque Literário de São Paulo para o ano 

de 188117. Desde a publicação de O precursor do abolicionismo no Brasil até os dias atuais, a 

                                                 
16 Ver documento na íntegra no Anexo C. 
17  Segundo descrição de Ligia Ferreira (2008): “O Almanaque Literário..., editado por José Maria Lisboa 
– conhecido republicano e um dos fundadores d´A Província de São Paulo -, era uma publicação de grande 
circulação na cidade e na província. Pretendia contribuir, conforme anunciava, para a “educação intelectual” e 
para o divertimento das famílias paulistas das zonas rurais e urbanas, além de preencher uma lacuna na imprensa 
local, privilegiando temas paulistas escritos pelos mais diversos autores e personalidades paulistas, dentre eles o 
próprio Luiz Gama. A publicação refletia assim os valores culturais e literários da época, e a cada ano trazia 
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carta autobiográfica mantém-se como um dos mais importantes documentos sobre Luiz Gama 

e sua mãe.  

Ainda segundo Ferreira (2001), a riqueza de detalhes e o testemunho pessoal atribuem 

veracidade a narrativa de Gama, viabilizando a materialização de Luíza, resultado de acordo 

com a autora, das escolhas feitas por Gama quanto às características atribuídas à mãe – como 

a origem étnica por exemplo - seria Luíza Mahin pertencente ao grupo Nagô (ou Yorùbá), 

presente em grande quantidade na Bahia do século XIX.  

A carta foi escrita num momento em que Gama gozava de grande prestígio na 

sociedade paulistana, apenas dois anos antes de seu falecimento. Diabético, o poeta já vinha 

sofrendo há alguns anos os prejuízos da doença. Portanto, trata-se de um documento feito 

praticamente às vésperas de sua morte. Segundo Elciene Azevedo (1999), 

 

Nessa carta o poeta organiza cronologicamente os episódios de sua vida que 
considerou mais importantes para serem revelados à posteridade. Por isso mesmo é 
um momento privilegiado no qual se encontra o que Luiz Gama gostaria que outras 
pessoas soubessem a seu respeito (AZEVEDO, 1999: 68). 
 

 Ao selecionar os aspectos de sua vida que deixaria para posteridade, Luiz Gama trouxe 

à tona informações até então desconhecidas como o nome de sua mãe e as circunstâncias que 

o levaram à escravidão. Especialmente as informações relativas à sua infância, ainda no 

século XXI, são passíveis de dúvidas, uma vez que não puderam ser validadas a partir de 

nenhum outro documento. Mennucci garante não ter localizado nem mesmo o registro de 

batismo de Gama18. O que o leva a supor que Luiz Gonzaga Pinto da Gama não seja o nome 

de batismo do abolicionista, 

 

Não ha nenhuma criança de oito anos, com o nome de Luiz ou de Luiz Gonzaga, 
entre os registros, como pude verificar pela relação que me enviou a educadora 
baiana, D. Anfrisia Santiago. Isso levaria a concluir que Gama trocou não apenas; o 
nome de família, mas também o próprio prenome. Seria conjetura perfeitamente 
plausível, que nada apresenta de estranha ou de absurda. Poder-se-ia até supor que 

                                                                                                                                                         
artigos biográficos de personalidades paulistas, em sua maioria contemporâneos, que se ilustravam por seus 
talentos ou realizações pessoais” (FERREIRA, 2008: 311). 
18 Elciene Azevedo e Ligia Ferreira, pesquisadoras que recentemente desenvolveram trabalhos minuciosos 
acerca da vida e obra de Luiz Gama também utilizaram a Carta a Lúcio de Mendonça para abordar a infância do 
poeta por falta de outros documentos que elucidassem esse período. Assim como Mennucci, as pesquisadoras 
também tentaram sem sucesso localizar o registro de batismo de Gama. Na carta o abolicionista garante ter sido 
batizado aos oito anos de idade na Igreja de Sacramento na cidade de Itaparica (BA). 
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essa mudança ele a operou antes de pensar em esconder o nome paterno 
(MENNUCCI, 1938: pág.36). 
 

 Ligia Ferreira levanta o mesmo tipo de questionamento quanto à identidade do 

abolicionista, 

 

Nas pistas mencionadas na carta que nos levariam ao seu registro de batismo, à 
época equivalente da certidão de nascimento, nada se encontra com seu nome ou 
com o nome de sua mãe. Ao não revelar o nome do pai, Luiz Gonzaga Pinto da 
Gama lança dúvidas sobre seu próprio nome e identidade (FERREIRA, 2008: 306). 
 

 Mennucci propõe várias hipóteses acerca das razões pelas quais Gama teria 

supostamente adotado outro nome, entre elas o repúdio à situação de escravidão em que o pai 

o colocou. Menciona ainda a possibilidade de que o poeta teria adotado o prenome materno e 

realiza outras especulações a esse respeito e sobre a ausência de documentos comprobatórios 

de sua origem, mas o que interessa aqui é a semelhança percebida por Mennucci entre os 

nomes de mãe e filho. 

 Ernst Cassirer (2009) afirma que há uma relação intrínseca entre o nome e a 

“personalidade de seu portador”. Assim o nome e a essência da pessoa fundem-se 

indistintamente e de forma indissolúvel (CASSIRER, 2001). De modo que o nome enquanto 

símbolo se constitui também como um componente identitário. Sendo assim: 

 

[...] a unidade e unicidade do nome não compõem somente o signo da unidade e 
unicidade da pessoa, mas a constituem realmente, pois o nome é que, antes de mais 
nada, faz do homem um indivíduo. Onde não existe esta distinção verbal, os limites 
da individualidade começam a apagar-se (CASSIRER, 2009: 69). 
 

 Tanto Ligia Ferreira quanto Elciene Azevedo apontam para a presença de dados 

autobiográficos nas menções que Luiz Gama faz à mãe, seja na carta ou no poema. Na carta, 

Luiz Gama descreve a mãe como “altiva, geniosa, insofrida e vingativa”, características que 

podem ser atribuídas ao próprio Gama19. Segundo Azevedo, essa hipótese pode ser 

comprovada ao se observar diversas atitudes narradas por Luiz Gama na carta, como a fuga 

                                                 
19 Ao analisar a Carta a Lúcio de Mendonça, Ligia Ferreira aborda esse aspecto ao afirmar que no relato Luiz 

Gama “sugere ter herdado de seus pais, e de sua mãe sobretudo, traços de sua indômita personalidade” 
(FERREIRA, 2008: 304). 
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do cativeiro ou a demissão da Secretaria de Polícia20. A autora destaca a insubordinação como 

uma das características mais marcantes na trajetória de Luiz Gama, e concorda com Sud 

Mennucci ao comparar a rebeldia da mãe à rebeldia do filho: “A conjunção dessas histórias – 

de um lado a rebeldia da mãe africana, de outro o filho inconformista – trazia um nítido 

recado: filho de africana insurgente, insurgente era” (AZEVEDO, 1999: 69). 

 Uma das possibilidades que se pode aventar é que o nome materno - feminino de Luiz 

- é também um dado autobiográfico. O nome Luíza Mahin , composto por prenome cristão e 

sobrenome africano, sugere o batismo católico a que eram submetidos os africanos 

escravizados muitas vezes já no embarque para as Américas. O sobrenome Mahin seria uma 

referência ao país “Mahi” 21, conforme podemos observar na imagem a seguir: 

 

                                                 
20  Sobre esse episódio Luiz Gama faz a seguinte narrativa: “Em 1856, depois de haver servido como 
escrivão perante diversas autoridades policiais, fui nomeado amanuense da Secretaria de Polícia, onde servi até 
1868, época em que «por turbulento e sedicioso» fui demitido a «bem do serviço público», pelos conservadores, 
que então haviam subido ao poder. A portaria de demissão foi lavrada pelo dr. Antônio Manuel dos Reis, meu 
particular amigo, então secretário da polícia, e assinada pelo exmo. dr. Vicente Ferreira da Silva Bueno, que, por 
este e outros atos semelhantes, foi nomeado desembargador da relação da Corte. 
 A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal; e, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela 
vitória de minhas e suas idéias; e promover processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas; e 
auxiliar licitamente, na medida de meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os 
senhores, principalmente os reis.” (1880 Apud FERREIRA, 2011: 199-204) 
21 A designação Mahin, como referência ao país ou a Nação Mahi será discutida com maior detalhamento no 

próximo capítulo. 
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Fig.V – País Mahi situado no Golfo do Benin (Costa ocidental da África).  
Fonte: PARÉS (2006: 39) 

 

Mariza de Carvalho Soares (1998) afirma que os nomes eram compostos com a 

localização geográfica, nação, grupo étnico ou características físicas e de personalidade do 

indivíduo escravizado como forma, entre outras, de identificar aqueles que estavam mais 

preparados para o trabalho doméstico, nas lavouras, na mineração e no comércio. O nome 

africano nem sempre correspondia à região onde o indivíduo havia nascido, mas em muitos 

casos ao porto onde foi embarcado como escravo. Essa identificação era também importante 

mecanismo de controle da população escrava no Brasil: 

 

[…] o escravo africano é rigorosamente identificado por um nome de batismo, 
acompanhado de sua procedência, acrescido de sua condição de escravo e do nome e 
sobrenome de seu proprietário (“Josepha do Gentio da Mina, escrava de fulano....”). 
Ao longo da vida, o escravo pode mudar de proprietário, mas a procedência torna-se 
um atributo do nome que o acompanha por toda a vida, mesmo depois de forro. 
(SOARES, 1998: 4) 
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 A manutenção do nome recebido no batismo somado a designação de procedência era 

uma forma comum de nomeação entre escravos e libertos, o que denuncia uma das 

contradições de Luiz Gama ao referir-se à mãe, que segundo o poeta, seria livre. Essa 

contradição é abordada por Ligia Ferreira em Luiz Gama (1830-1882): Etude sur la vie et 

l´ouvre d´un noir citoyen, poéte et militant de la cause antiesclavagiste au Brésil, a autora se 

detém ao fato de que sendo africana e considerando que Luiz Gama nasceu no Brasil em 

1830, sua mãe teria chegado ao país antes da lei de proibição do tráfico em 1831, ou seja, 

como escrava.  

 Gama era profundo conhecedor das terminologias empregadas para determinar a 

situação dos egressos da escravidão, seus biógrafos afirmam que defendeu e conseguiu nos 

tribunais a libertação de centenas de escravos. Dessa forma, não ignorava que a situação de 

um ex-escravo era de liberto e não livre, termo empregado para aqueles que nunca 

conheceram o cativeiro (FERREIRA, 2001). Desse modo é improvável que tenha se 

enganado, pois conhecia e utilizava com propriedade as terminologias adequadas a cada 

situação dos escravizados que defendia frequentemente. Sendo Luiz Gama abolicionista é 

mais plausível que essa afirmação seja derivada de um ponto de vista ideológico e mesmo 

uma forma de se afirmar como homem livre. Sendo republicano, é igualmente muito provável 

que partilhasse dos ideais da Revolução Francesa de 178922, que definiu no artigo primeiro da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que “todos os homens nascem e são 

livres”23. De fato, ao analisar os poemas de Gama, Ligia Ferreira (2000) aponta para a 

presença dos ideais franceses na obra do poeta: 

 

Em sua voz plural ecoam os valores disseminados pelas Luzes: Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade. Para o liberal Luiz Gama, mais do que o estatuto jurídico 

                                                 
22 Em Luiz Gama: um abolicionista leitor de Renan, Ligia Ferreira descreve o cenário político e 
ideológico em que Luiz Gama estava inserido como um momento de “renovação intelectual e ideológica sob o 
influxo de pensadores europeus, especialmente os franceses Renan, Taine e Comte [...]”. Esse excerto deixa claro 
que o abolicionista não ignorava as propostas de teóricos franceses, e ainda compartilhava de ideais defendidos 
por alguns pensadores daquele país (FERREIRA, 2007). 
 
23 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada pela Assembleia Nacional francesa 
em 26 de agosto de 1789. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-
%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 09 de fev. 2011. 
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de não-escravo a liberdade do negro é liberdade de pensamento e de expressão, a 
exemplo de sua própria trajetória (FERREIRA, 2000: XLVII).  

 

 Cassirer estabelece que a linguagem enquanto símbolo não se limita a reproduzir o 

mundo das sensações ou intuições, mas possui como “caráter independente” a função de 

“atribuir sentido” (CASSIRER, 2001: 65). O uso da palavra livre denota um repertório 

simbólico atribuído e apropriado por Gama. O dicionário Michaelis define como livre  a 

pessoa não submetida à escravidão, mas também o indivíduo “não sujeito a autoridade, 

controle, interferência, restrição”. À época da redação da Carta a Lúcio de Mendonça, Luiz 

Gama é conhecido, respeitado e odiado por atributos como esses, o que fez com que mais de 

uma vez recebesse ameaças de morte por defender escravizados, mas também por ser o 

primeiro negro que “ousara denunciar os paradoxos políticos, éticos e morais da sociedade 

imperial” (FERREIRA, 2008: 301). 

 Como poeta, jornalista e advogado Luiz Gama fez escolhas muito conscientes dos 

termos e palavras de que fez uso, a exemplo mesmo do nome de seu único filho Benedito 

Graco Pinto da Gama. Os prenomes do filho sugerem referências respectivamente a São 

Benedito24, santo católico negro muito reverenciado pelas Irmandades Negras25 e aos irmãos 

Graco, legisladores da República Romana, assassinados ao propor reformas sociais.  

 Quanto a designação Mahin, pode referir-se a mais do que apenas a definição do 

território de origem de Luíza. Azevedo (1999) afirma que em vários de seus escritos, Luiz 

Gama faz referências a África, exalta a imagem do negro, propõe uma valorização da cultura 

de origem africana e propõe uma identidade africana que superasse as “diferenças dentro da 

raça”, portanto uma identidade africana única, independente de nações ou etnias específicas. A 

                                                 
24  Segundo Mary Karasch São Benedito, que teria sido filho de etíopes “[...] foi um dos mais populares [...] 

santos negros no Brasil. O santo, que morreu em 1589, era frequentemente retratado segurando o menino 
Jesus. Por ser enérgico, acreditava-se no Rio de Janeiro que o santo prevenia envenenamentos; mas também 
era o protetor daqueles que trabalhavam em cozinhas, uma vez que foi cozinheiro em um monastério na 
Sicilia. A sua irmandade se estabeleceu primeiramente em Lisboa e depois na Bahia, em 1686” (KARASCH, 
2010: 7). 

25 Durante o período que em que a escravidão vigorou no Brasil, escravos e negros libertos organizaram 
Irmandades Católicas. A mais conhecida é a de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos que costumava 
abrigar o culto a santos negros como São Benedito e Santa Ifigênia. Além do sentido religioso, essas 
confrarias tinham como objetivo: “à ajuda aos carentes, assistência aos enfermos e encarcerados, organização 
de funerais e garantia de sepultamento honroso, defesa contra maus-tratos, ajuda na obtenção de alforria” 
(LOPES, 2004: 345). 
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autora justifica as frequentes menções de Gama à África a procedência de sua mãe, e portanto 

sua.  

 

O resgate e construção da memória de Luíza Mahin podem ser interpretados como o 
próprio resgate e construção que intencionalmente Luiz Gama estava efetuando de 
sua própria “memória africana” (AZEVEDO, 1999: 69). 
 

 De acordo com Azevedo a insubordinação da mãe seria um atributo estendido a todos 

os africanos, qualidade compreendida por Luiz Gama como indício de que os africanos 

tinham sido “agentes na construção de sua própria história” (AZEVEDO, 1999: 69). A autora 

interpreta a relação que Luiz Gama estabelece com a memória da mãe como mecanismo 

fundamental na constituição de uma pretensa identidade africana almejada pelo poeta.  

 

[…] Luiz Gama estaria construindo uma memória sobre sua experiência, na qual 
elementos que remetem a certas tradições culturais mantidas pela mãe eram 
invocados para serem reelaborados dentro da dimensão política da identidade que 
queria criar (AZEVEDO, 1999: 71). 

 
 A insubordinação de Luíza Mahin é sugerida por Gama em dois aspectos: na recusa ao 

batismo cristão e no possível envolvimento em insurreições de escravos. Segundo a Carta a 

Lúcio de Mendonça, Luíza Mahin teria se mantido pagã ao recusar o batismo. No entanto, 

como discutido anteriormente, a própria composição do nome da mãe de Luiz Gama sugere 

um possível batismo cristão. Ferreira (2001) argumenta que a palavra pagã utilizada por 

Gama pode, entre outras possibilidades, ser uma referência aos praticantes de Candomblé, 

pois o termo era comumente empregado para designar os adeptos desse culto ao longo do 

século XIX (2001: 68-69). De fato, Luíza será frequentemente associada a orixás cultuados no 

Candomblé (como veremos no próximo capítulo). 

 A autora conjectura que o ambiente de revoltas em que o poeta afirma ter vivido, 

devido ao envolvimento dos pais em movimentos rebeldes, bem como os anos em que foi 

mantido como escravo, teriam sido determinantes: 

 

[…] para que, em uma posição radical, elaborasse e propusesse uma identidade 
baseada não somente na experiência da escravização – que havia sido imposta a 
esses homens, mas principalmente na recuperação de uma origem comum de raízes 
africanas. Não por acaso essa África a que Luiz Gama recorre aparece na maioria 
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das vezes em seus elementos simbólicos, como por exemplo o cabaço de urucungo 
ou a marimba (AZEVEDO, 1999: 73-74) 
 

 Ligia Ferreira (2000) partilha dessa concepção ao afirmar que: 

 

Desprezando a musa helênica, o poeta invoca a “ Musa de Guiné, cor de azeviche”. 
Os deuses do Olimpo de nada servem ao jubiloso “Orfeu de carapinha”, que se 
rende ao panteão africano e ao culto da “candimba” e das “caiumbas”. À insulsa 
lira, prefere a vibração da “marimba”, do “tambor”, dos “zabumbas” para cantar os 
“altos feitos da gente luminosa”, prometendo carnavalizar a todos mas 
principalmente a si mesmo […]. Além dessas sugestões sonoras, a oralidade e o 
léxico recheados de africanismos apontam para as reminiscências do poeta nascido 
na Bahia. Da inquestionável brasilidade de Luiz Gama, manifestada nos poemas e 
estampada nos jornais paulistanos, brotavam elementos do culto e da fidelidade a 
sua herança africana, cultura que ele coloca lado a lado e em pé de igualdade com as 
referências literárias européias. Inovar a tradição: não só como negro, mas como 
intelectual impregnado pela consciência romântica de afirmação das raízes 
nacionais, Luiz Gama deixa em sua obra um duplo selo identitário (FERREIRA, 
2000: XLVI-XLVII). 
 

 Entre as afirmações feitas por Luiz Gama sobre a mãe, há ainda a menção sobre sua 

atividade profissional. Luíza Mahin seria quitandeira26, atividade essencialmente feminina, 

exercida por escravas e libertas e que tinha como vantagem a ampla mobilidade pelas ruas das 

cidades. Segundo Cecília Soares (1996), a maior parte das mulheres que se dedicavam ao 

comércio eram libertas, também chamadas de vendedeiras. Essas mulheres comercializavam 

alimentos prontos, verduras, legumes, louças e tecidos. A autora afirma que mais de 70% das 

africanas libertas se dedicavam a esse tipo de comércio, muito comum em determinadas 

regiões da África Ocidental, onde cabia às mulheres “as tarefas de subsistência doméstica e 

circulação de gêneros de primeira necessidade” (SOARES, 1996: 60). De acordo com Soares, 

as quitandeiras controlavam o comércio de gêneros alimentícios na cidade de Salvador, 

inclusive determinando o preço dos produtos, em alguns casos, recebiam a mercadoria 

diretamente dos fornecedores, razão pela qual muitas dessas mulheres podem ser consideradas 

comerciantes bem sucedidas. A função exigia esperteza e grande habilidade comercial para 

conquistar a clientela, principalmente devido a enorme concorrência. 

 A grande mobilidade das vendedeiras preocupava as autoridades. Soares (1996) relata 

casos em que essas mulheres estiveram envolvidas na receptação e venda de artigos roubados, 

                                                 
26 Eram assim denominadas as escravas e libertas que comercializavam produtos em geral alimentícios em 
feiras livres chamadas no século XIX de quitandas (REIS, 2003: 353). 
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comércio clandestino de produtos como a cachaça e auxílio a escravos fugitivos. Situações 

como essas fizeram com que as autoridades criassem medidas de controle como o 

estabelecimento de taxas, fiscalização, necessidade de licença municipal entre outras. Essas 

medidas de controle afetavam especialmente os africanos (embora não excluísse mulatos 

libertos e escravos nascidos em território nacional), e se tornaram mais rígidas a partir do 

Levante dos Malês em 1835 devido a suspeita de envolvimento das quitandeiras na 

organização da rebelião e fornecimento de alimentos aos rebeldes (SOARES, 1996: 67).  

 Tendo conhecimento da possível participação das quitandeiras na rebelião malê é fácil 

imaginar a razão pela qual Pedro Calmon teria, a partir da carta de Luiz Gama, associado 

Luíza Mahin a tal revolta.  

 Todas as afirmações feitas por Gama na carta corroboraram “para a criação de “efeitos 

de real” raramente questionados e, na prática, ainda hoje difíceis de averiguar. Gama 

construiu uma aura mítica em torno de sua mãe, personagem que ganharia uma espécie de 

destino próprio, ficcional ou não” (FERREIRA, 2008: 306). 

 

 

2.1.2.  Pedro Calmon e Arthur Ramos: Malês 

 

 

 Em geral, grande parte das informações sobre Luíza Mahin afirmam seu envolvimento 

na Revolta dos Malês. O levante ocorrido em 1835 na cidade de Salvador foi o último de uma 

série de revoltas de escravos ocorridas entre 1830 e 1835 na região. Uma particularidade 

dessa rebelião foi a organização dos revoltosos que durante meses realizaram reuniões onde 

planejaram a tomada da cidade para 25 de janeiro de 1835. Contavam com os festejos do dia 

de Nossa Senhora da Guia para desarticular a resistência e saírem vitoriosos, porém às 

vésperas da data escolhida, foram denunciados às autoridades pela liberta Guilhermina, que 

entregou os planos dos revoltosos como prova de lealdade a seu ex-senhor. Sabendo do 

ocorrido, os rebeldes anteciparam a ação, mas já era tarde e a insurreição foi sufocada. Muitos 

foram mortos, os sobreviventes foram presos e alguns deportados (REIS, 2003). 
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 Embora o nome de Luíza Mahin esteja frequentemente associado ao Levante dos 

Malês, esse fato não se deve a nenhuma referência feita por Luiz Gama, que se limitou a 

afirmar que sua mãe, em mais de uma ocasião, teria sido “presa como suspeita de envolver-se 

em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito” (1880 Apud FERREIRA, 

2011: 199). O abolicionista jamais fez menção direta do envolvimento de sua mãe com 

qualquer rebelião. Mesmo quando menciona a “Revolução do dr. Sabino”, não afirma 

categoricamente que ela estivesse envolvida, apenas que sua fuga para o Rio de Janeiro teria 

ocorrido após esse evento. 

 João José Reis, historiador que se dedicou a estudar o levante, afirma em seu Rebelião 

Escrava no Brasil, que não há qualquer documento da revolta que confirme a participação de 

Luíza nos eventos de 1835. Trata como extravagante a ideia de que uma mulher pagã pudesse 

liderar um grupo de homens muçulmanos. No entanto, aponta prováveis responsáveis pela 

associação de Luíza à revolta. Reis, afirma que Arthur Ramos vai promover a figura de Luíza 

Mahin à heroína, mas que provavelmente teria se inspirado em Pedro Calmon27 que em 1933, 

publicou Malês: A insurreição das Senzalas, romance que mescla ficção a fatos históricos. 

Calmon fez de Luíza Mahin uma personagem central, no romance ela é tratada como Luiza 

Princesa e seria nomeada rainha após a vitória dos insurretos28. Assim como na carta de Luiz 

Gama, Luíza Mahin teria uma quitanda, onde comercializava verduras. Esse tipo de atividade 

permitia uma grande mobilidade e contato com as pessoas, fatores essenciais na organização 

da revolta. O autor situa Luíza numa posição privilegiada, como uma das lideranças da 
                                                 
27 Pedro Calmon Muniz de Bittencourt nasceu em Amargosa (BA) em 23 de dezembro de 1902. Em 1924 
bacharelou-se em Direito no Rio de Janeiro. No ano seguinte foi nomeado conservador do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB), mais tarde tornou-se presidente do IHGB (1967). Foi deputado estadual (1927) e 
federal pela Bahia (1935), e ministro da Educação e Saúde do governo Eurico Gaspar Dutra (1950). Tornou-se 
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 1936, ocupando a cadeira nº 16, em 1945 foi eleito 
presidente da ABL. Também foi professor de História da Civilização Brasileira na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, de Filosofia na Universidade Santa Úrsula e de História do Brasil no Colégio Dom 
Pedro (RJ). Publicou cerca de cinquenta obras nas áreas de Direito, Biografia, Literatura e sobretudo História. 
Além de inúmeras contribuições na Revista da Academia Brasileira de Letras, na Revista do Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro e na revista O Cruzeiro.  
 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/pedro_calmon. Acesso em: 18 de 
dez. 2010.  
 Disponível em http://www.brasiliana.com.br. Acesso em: 18 de dez. 2010. 
28 É possível que Pedro Calmon tenha se inspirado em Luiz Gama ao atribuir a Luíza Mahin a alcunha de 

“princesa”. No poema Minha Mãe, Gama sugere que sua mãe fosse rainha no continente africano: “Da adusta 
Líbia rainha,/E no Brasil pobre escrava!”. É fato que Calmon conhecia o poema, pois ao escrever sobre Luiz 
Gama em Luiz Gama: arauto da liberdade, profeta da república (1983), menciona um dado que não existe 
em nenhum outro documento: a possível existência de um irmão (1983 Apud Ferreira: 2001, 70). 
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revolta, seria ela a responsável pela articulação entre africanos islamizados, nagôs, minas e 

outros, tendo portanto acesso a vários espaços e grupos. Em sua casa estocava armas, fazia os 

batuques do candomblé e organizava reuniões para preparação da grande rebelião 

(CALMON, 2002). 

 Sobre o romance de Calmon, afirma Reis: “este historiador pintou o retrato mais 

completo, embora fictício e insuportavelmente preconceituoso, de Luíza Mahin” (REIS, 2003: 

302). Segundo Mariele Araújo (2006), Pedro Calmon orientou sua produção para discussão - 

bastante comum nas primeiras décadas do século XX - sobre a identidade nacional e a 

“formação do povo brasileiro”. Como Calmon, outros historiadores, cientistas sociais, 

escritores e artistas se preocuparam em definir o perfil da nação. Intelectuais como Darcy 

Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre buscaram 

compreender as bases em que estaria apoiada a civilização brasileira visando apontar 

caminhos para o desenvolvimento do país. De acordo com a autora, Calmon partilha dessa 

corrente: 

 

É em busca de definir o caráter do brasileiro que Pedro Calmon se dedica ao estudo 
da construção da identidade nacional, procurando sua origem. Acaba por apresenta-
la como fruto da “união de raças” – do branco, do negro e do índio, integrados no 
processo de gênese nacional, cada qual a seu modo e proporção, determinando o que 
chamou de “maciço brasileiro”. Mesmo compreendendo o brasileiro como resultado 
da miscigenação de três raças, Pedro Calmon não admitiu que a mistura fosse 
uniforme. As partes de sua constituição são desiguais, e a mistura é imperfeita 
(ARAUJO, 2006: 10). 

 

Calmon compreende a miscigenação como um fenômeno positivo, mas que teria 

gerado um “sujeito socialmente subalterno”. As matrizes raciais que deram origem ao mestiço 

eram entendidas como inferiores pelo escritor. O português a contribuir com a mistura racial 

seria um elemento de qualidade duvidosa, como os “degredados”. Aqueles considerados 

“elementos puros” constituíram a aristocracia branca brasileira, portanto, não foram 

intimamente responsáveis pelo processo de miscigenação (ARAÚJO, 2006): 

 

Essa visão simplista de estratificação social elaborada por Pedro Calmon, colocando 
acima de todos o homem branco lusitano, revela o seu compromisso com as classes 
dirigentes nacionais, e sua origem aristocrática [...]. Elevando em importância o 
papel desta aristocracia branca organizadora do território, Pedro Calmon declara-a a 
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mais competente do Novo Mundo, dada a sua origem portuguesa (ARAÚJO, 2006: 
23). 

  

Os textos jurídicos, históricos e mesmo fictícios de Pedro Calmon estão orientados 

pela herança do racismo científico do século XIX, dos quais Nina Rodrigues29 é um dos 

grandes expoentes no Brasil. Positivismo, evolucionismo e darwinismo foram introduzidos no 

país em meados do século XIX e contribuíram para a fundamentação de uma concepção de 

sociedade hierarquizada segundo critérios raciais. Conforme essa classificação, brancos 

ocupavam o topo da pirâmide, enquanto mestiços, índios e negros estavam relegados as 

camadas inferiores da sociedade. Darwinismo social e evolucionismo - desdobramentos das 

teorias anteriormente mencionadas - foram os principais catalisadores na estruturação dessa 

estratificação racial. De acordo com Lilia Schwarcz (1993), o darwinismo social ou “teoria 

das raças” defendia que a humanidade estava dividida em raças e que havia distância 

considerável entre elas, de modo que a miscigenação seria prejudicial para o desenvolvimento 

da espécie, já que resultaria em degeneração, gerando indivíduos menos qualificados racial 

e/ou socialmente. Como resultado da “teoria das raças” foi cunhado o conceito de “eugenia”, 

segundo o qual as raças inferiores estariam fadadas à submissão e desaparecimento por meio 

do controle reprodutivo executado pelas nações. Esse “movimento científico e social” 

incentivava a busca por um equilíbrio genético a partir de “proibições aos casamentos inter-

raciais”, exclusão e controle de indivíduos inclinados aos vícios (como o consumo de álcool) 

e deficientes físicos e mentais. Deveria-se evitar a todo custo o nascimento de indivíduos 

indesejáveis, sob o risco de se estar fadado ao subdesenvolvimento, pois havia a crença de 

que somente as sociedades “puras” eram capazes de obter progresso (SCHWARCZ, 1993). A 

civilização europeia era dada como exemplo disso: 

 

                                                 
29 Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), médico e antropólogo maranhense foi um dos primeiros 
pesquisadores a realizar estudos sobre as “populações africanas e seus descendentes no Brasil” (BRAZIL & 
SCHUMAHER , 2007:194). Foi o também médico e antropólogo Arthur Ramos, quem compilou e publicou os 
estudos de Nina Rodrigues acerca da questão racial, que de acordo com Mariza Corrêa (2005), nunca foi o foco 
de seu interesse como pesquisador. Em O Animismo Fetichista dos Negros Baianos (1900) e Os africanos no 
Brasil (1932) estão concentradas as conclusões de Rodrigues sobre negros e mestiços. Nessas obras, o 
pesquisador buscou demonstrar “o quão perniciosa era a influência dos negros na população brasileira” e os 
“efeitos degenerativos da mestiçagem”. Segundo Corrêa (2005) embora afirmasse a inferioridade do negro, Nina 
Rodrigues foi pioneiro ao apontar a influência da cultura negra na sociedade brasileira, ainda que considerasse 
essa influência prejudicial (CORRÊA, 2005). 
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Recortando na história mundial exemplos que reforçavam seus argumentos, esses 
teóricos acreditavam que o bom desenvolvimento de uma nação seria resultado, 
quase imediato, de sua conformação racial pura. A evolução européia, e em especial 
o tipo ariano, representaria para pensadores como Gobineau um caso extremo em 
que o apuro racial teria levado a um caminho certo rumo à civilização 
(SCHWARCZ, 1993: 61). 
 

Como anteriormente mencionado, a miscigenação não foi compreendida por Pedro 

Calmon e outros teóricos brasileiros da primeira metade do século XX, como um fenômeno 

essencialmente negativo. De fato, as teorias raciais brevemente explicitadas acima, foram 

reelaboradas para aplicação em território nacional: 

 

[…] os modelos deterministas raciais foram bastante populares, em especial no 
Brasil. Aqui se fez um uso inusitado da teoria original, na medida em que a 
interpretação darwinista social se combinou com a perspectiva evolucionista e 
monogenista. O modelo racial servia para explicar as diferenças e hierarquias, mas, 
feitos certos rearranjos teóricos, não impedia pensar na viabilidade de uma nação 
mestiça (SCHWARCZ, 1993: 65). 

 

Essa perspectiva norteia a produção de Malês: A insurreição das Senzalas e 

consequentemente a criação da personagem Luiza Mahim. Africanos e descendentes 

julgados como “incultos e bárbaros” foram tratados como uma sub-raça, mais aparentados a 

animais que a humanos. Em seus escritos, Calmon atribui aos negros características que os 

afastam da condição humana, como aquilo que ele chama de “olhar bovino” ou mesmo 

descreve o indivíduo escravizado como um selvagem devido ao uso de suas línguas maternas 

e da manutenção de usos e costumes de terras africanas (ARAUJO, 2006).  

O romance de Pedro Calmon aposta numa narrativa que opõe negros islamizados e 

adeptos do candomblé liderados por Luíza Mahin à aristocracia baiana, branca e cristã, 

sugerindo uma “luta da barbárie contra a civilização”30. Mariele Araújo (2006) afirma que 

                                                 
30 Mérian (2008) em O negro na literatura brasileira versus uma literatura afro-brasileira: mito e literatura, 

exemplifica através de romances do século XIX e início do XX a presença do determinismo e da tese do 
branqueamento como solução para a barbárie africana e indígena que assolavam o país. O Mulato (1881), 
Casa de Pensão (1884), O cortiço (1890) – de Aluísio de Azevedo -, O bom crioulo (1894) - de Adolfo 
Caminha – e Canaã (1901) – de Graça Aranha - são utilizados pelo autor para demonstrar a presença do 
racismo científico na literatura brasileira. Segundo o autor, tais romances animalizam os personagens negros, 
condenam a mestiçagem (que resultaria na degeneração da espécie), defendem a eugenia através da tese do 
branqueamento e reforçam estereótipos como o da negra “sensual, lúbrica, imoral”. Embora reconheça que 
houve por parte do movimento modernista uma “certa reabilitação do negro e um reconhecimento da 
contribuição, no plano cultural da população afrobrasileira para a construção da identidade brasileira”, o 
autor chama a atenção para o fato de que esse movimento ainda mantinha o negro como elemento inferior,  
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Calmon pretende demonstrar através da história do levante a superioridade do modelo 

europeu de civilização. O escritor, embora grande admirador de abolicionistas como Castro 

Alves, não tinha qualquer interesse em favorecer no seu texto a luta dos escravizados pela 

liberdade. Pedro Calmon atribui a derrota dos revoltosos a sua inata incapacidade de 

organização, ainda que considerasse os negros islamizados como um grupo superior em 

inteligência, se comparados aos nagôs, generalizados por Calmon como todos os africanos 

praticantes dos cultos ditos “animistas” como o candomblé (ARAÚJO, 2006).  

Os africanos adeptos do Islã foram considerados por muitos historiadores e sociólogos 

como indivíduos superiores em relação aos demais, por dominarem a escrita (ainda que não 

fosse o português) e praticarem uma religião monoteísta: 

Ao que parece, ao menos os africanos malês são dignos de algum elogio por parte de 
homens brancos e letrados das primeiras décadas do século XX. Afinal, ainda que os 
malês não reproduzissem integralmente os ensinamentos do Islam - vez que suas 
práticas sofreram também influência de religiões africanas – a familiaridade com 
códigos de uma cultura considerada civilizada os colocava acima dos outros 
escravos, diante do olhar das elites intelectualizadas (ARAÚJO, 2006: 108). 

 

 A devassa que se seguiu a revolta foi grande responsável pelo desaparecimento da 

cultura malê no Brasil. A cultura nagô por outro lado, considerada inferior por Calmon, 

sobreviveu e o Candomblé manteve-se como sua mais expressiva manifestação, embora 

interpretado pelas elites como prova da inadequação do negro a sociedade brasileira. A 

religião e seus devotos eram vistos com preconceito e desconfiança: 

 

A associação entre o Candomblé e a lascividade, imoralidade, bagunça, desordem, 
ignorância, era atestada nos relatos jornalísticos e policiais da época, que 
“confundiam” Candomblé com prática de feitiçaria e exercício de falsa medicina. 
[...] na visão das classes dirigentes, Candomblé era apenas uma bagunça de negros 
desregrados, bárbaros e ignorantes. Por isso, o que se associasse ao rito era vítima 
de desqualificação e violência. Os próprios instrumentos rituais eram alvo de 
agressão e, quando não destruídos, eram recolhidos para museus, como o do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, sem a dispensa de descrições ruinosas da 
imprensa, estendidas aos templo (sic), fiéis e tudo mais que as eles estivesse 
relacionado […] (ARAÚJO, 2006: 115, grifo nosso). 
 

                                                                                                                                                         
através da valorização da miscigenação e do sincretismo, como exemplo Mérian menciona Macunaíma 
(1928) e a cena em que o protagonista é branqueado após se lavar com uma “água mágica” (MÉRIAN: 2008, 
52-54).  
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Em fins do século XIX tornou-se habitual a denúncia e prisão dos acusados pela 

prática de feitiçaria no Brasil. O Código Penal de 1890 sujeitava à punição os acusados pela 

prática de espiritismo, “magia e seus sortilégios”, uso de “talismãs e cartomancias para 

despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis e ou incuráveis, 

enfim para fascinar e subjugar a credulidade pública” (MAGGIE, 2005: 36). De acordo com 

Yvone Maggie (2005) em todo o Brasil sacerdotes e praticantes do “baixo espiritismo”, 

umbanda e candomblé foram presos com base no artigo 157 do Código Penal de 1890. As 

batidas policiais e prisões se davam a partir de denúncias, que constituíam o principal 

mecanismo de acusação utilizado pelo estado. O exercício da magia em si, não era 

considerado crime, mas sim o seu mau uso, dessa forma, cabia ao estado a regulamentação da 

prática: 

 

Os processos de modo geral revelavam a participação de toda a organização jurídica, 
juízes, advogados, delegados e promotores nos assuntos da magia, criando uma 
perícia especializada que examinava os fetiches, feitiços e sortilégios e os distinguia 
da magia benéfica. Essa perícia era feita por policiais que, como oráculos, diziam se 
o réu era feiticeiro perigoso ou legítimo pai-de-santo (MAGGIE, 2005: 37). 
 

 Em Malês: A insurreição das Senzalas Pedro Calmon dedica um capítulo a descrição 

de uma cerimônia de candomblé no terreiro do pai de santo José dos Milagres, descrito como 

uma figura medonha, um velho “ossudo” e “desdentado”, “o feiticeiro que governava a orgia” 

(CALMON, 2002: 32-35). Com o sugestivo título de “Os deuses maus”, o terceiro capítulo é 

a expressão da intolerância religiosa a que o culto de matriz africana estava submetido no 

Brasil. 

 

Os mesmos mitos, a mesma dolente música dos batuques das selvas, as mesmas 
cores votivas, a mesma dança lasciva e histérica, as mesmas beberagens agridoces e 
as comidas da predileção de cada santo, as mesmas descompassadas cenas de 
candomblé indígena -, e sobretudo, aquela brutal superstição dos feiticeiros da 
África. De acordo com o culto do dia se vestiam homens e mulheres, assim de 
amarelo, de vermelho sangue ou de verde-natureza, e as comemorações místicas, 
seguidas dos episódios orgíacos e dos sacrifícios litúrgicos, congregavam nos 
terreiros todos os fiéis – velhos e jovens, mulheres e crianças, quantos venerassem 
as farsas singulares da divindade negra (CALMON, 2002: 31). 
 

Durante a cerimônia descrita por Calmon, uma jovem, inspirada pelos orixás, revela 

ao pai de santo a proximidade da revolta: “– Pai, é breve... é breve, pai!” […] “– É a vingança 
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de todos nós...” (CALMON, 2002: 34). Após uma disputa incentivada por José dos Milagres, 

a mesma jovem fica incumbida de “dar o sinal para a matança” (CALMON, 2002: 34-35). Tal 

jovem é Luíza Mahin, como será revelado pelo autor no capítulo seguinte intitulado 

“Princesa”. Desde o momento anterior ao conhecimento de seu nome, Calmon leva o leitor a 

formular uma imagem negativa de Luíza, como protagonista de um rito condenável pelas suas 

peculiaridades e por planejar uma “matança” contra as “classes superiores” (CALMON, 

2002).  

No mesmo capítulo, antes de iniciar a descrição da cerimônia de candomblé (que 

ocorre paralelamente a um elegante baile aristocrático em outra parte da cidade), Calmon dá 

destaque ao terror vivenciado pela aristocracia brasileira no início do século XIX, 

consequência do “haitianismo”.  

 

Era o grande medo suscitado pela sangrenta revolução em São Domingos, onde os 
negros não só haviam se rebelado contra a escravidão na última década do século 
XVIII e proclamado sua independência em 1804, como também – sob a direção de 
Toussaint l´Ouverture – colocavam em prática os grandes princípios da Revolução 
Francesa, o que acarretou transtornos fatais para muitos senhores de escravos, suas 
famílias e propriedades (AZEVEDO, 1987: 35). 
 

 As notícias veiculadas pela imprensa nacional, acerca dos acontecimentos no Haiti 

eram tomadas como um alerta para a possibilidade de que algo parecido acontecesse no 

Brasil. Como no país caribenho, a população “não-branca, pobre e não-proprietária” era 

superior as pertencentes as classes dirigentes nacionais (AZEVEDO, 1987: 36). Insurgências 

escravas eram comuns no país, desde o século XVI, e nas primeiras décadas do século XIX a 

sociedade baiana presenciou aterrorizada um grande número de revoltas protagonizadas por 

nagôs e haussás (povos islamizados). Celia Marinho de Azevedo (1987), descreve o 

desenvolvimento de um imaginário sobre o negro, alimentado pelo medo de uma “vingança 

generalizada contra os brancos” (AZEVEDO, 1987: 36). Tal imaginário foi largamente 

expresso na obra de Calmon como na descrição que faz dos malês: “[...] eles pilham, matam, 

incendeiam, e nas trevas combinam alguma coisa ainda mais terrível e absurda” (CALMON, 

2002: 28).   
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Luiza Princesa é definida a partir do que Reis (2003) chama de “imaginário senhorial” 

seria, portanto uma negra ardilosa, promíscua, que usava de seus atributos físicos e da 

sensualidade para atingir seus objetivos. Como demonstram os seguintes trechos: 

 

Não valia nada. Tinha prestígio e gastava-o. 
[…] por lhe rondarem o tabuleiro os rapazes casquilhos, que intermeavam as 
aventuras de grande estilo com o seu namoro barato... 
Ela tirava do caso todas as suas vantagens, porque os moços fidalgos eram 
excelentes padrinhos junto à política, e desmanchavam, com a sua assiduidade, as 
suspeitas que cercavam as reuniões noturnas na quitanda. 
[…] - A mulherzinha é ruim... e ordinária. Das últimas – E mexeu com o pé, 
esfregando o assoalho, comparando a quitandeira com aquele chão.  
[…] Além disso, o Gonçalves pusera-o ao par da vida libertina de Luiza, tida e 
mantida pelo capitão-mor, e namorada de rapazes vadios que lhe rondavam a 
quitanda (CALMON, 2002: 38-57, grifos nossos). 

 

 O quarto capítulo (Princesa) é dedicado a apresentação de Luíza Mahin, descrita pelo 

romancista como uma africana portadora “de uma esquisita beleza”, “a quem os negros 

apelidavam de Princesa. Teria, quando muito, trinta anos”. Sua história é contada a partir das 

memórias de José dos Milagres, que relembra o momento em que conheceu Luíza. Ela 

utilizou seu prestígio junto ao subdelegado e evitou que o pai de santo fosse preso por ter 

esfaqueado um marinheiro imperial. Luiza Princesa teria nascido filha de rei no Congo e 

embarcado ainda menina como escrava para o Brasil, após ter sido capturada junto com o pai 

por “brancos e negros traidores”. Seu ódio pelos brancos seria derivado da lembrança do pai 

livre e rei em terras africanas, transformado em cativo pelos brancos e apartado de sua 

presença. O ódio pelos brancos não a impediu de ter envolvimento amoroso com muitos 

deles, e obter lucro com isso, dessa forma teria alcançado a alforria. O mesmo homem que lhe 

comprou a liberdade, também seria o pai de seu único filho. Porém, nem mesmo o filho 

pequeno teria demovido Luíza do desejo de vingança: 

 

[…] o coração da mãe e da mulher não se abrandara no seu peito forte e, julgando-se 
instrumento de uma vontade divina, que havia de realizar-se, se entregou 
completamente à embriaguez do seu ódio. Que importava tivesse, tamaninho, a 
correr pela quitanda, um filho claro, em que vivia, nos olhos rasgados, toda a 
nobreza do sangue paterno? (CALMON, 2002: 39) 

 

 Calmon se apropria dos elementos presentes na carta de Luiz Gama e acrescenta 

características representantes das convicções deterministas preponderantes na sociedade 
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brasileira entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX - das quais 

compartilhava. Tal fato se evidencia na descrição que Calmon faz de Luiz Gama, que embora 

filho de uma africana, carregava a “nobreza do sangue paterno”. A mãe africana, dissimulada 

e manipuladora, “usava” escravos e libertos para atingir seus propósitos, se aproveitando da 

confiança que depositavam nela: 

 

Os malês não eram, para ela, uma causa, eram um instrumento. […] Queria-os, pela 
raça e como força. […] E o que não tinham conseguido ainda os iorubás insurgidos, 
os hauçás sanguinários e os nagôs dissimulados, ela, bonita princesa, conseguira. 
Aproximara de pai José os malês, associara-os aos minas, celebrara uma secreta 
aliança de vida e morte, assegurando aos muçulmanos que só a sua religião reinaria, 
e jurando aos nagôs que os orixás ficariam de pé. Coordenara os elementos dispersos 
da população escrava, o que valia dizer que enfeixara nas suas mãos gentis, de 
Vênus de ébano, o raio irresistível (CALMON, 2002: 44). 
 

 Embora tenha afirmado que seu ódio pelos brancos era maior que o amor que nutria 

pelo filho Luiz, Pedro Calmon atribuiu sua traição à rebelião Malê ao desejo de proteger o 

menino, então capturado pelo promotor Ângelo Ferraz. Assim, conforme afirma João José 

Reis, Calmon redime sua Luíza transformando a personagem numa traidora, não apenas da 

revolta, mas também de sua tradição (REIS, 2003: 302-303). 

 

- É meu filho, doutor. Amo-o mais que a mim mesma. Vivo para ele. Sem ele não sei 
viver. Nada mais vale pra mim. Não quero mais nada, ioiô. Maldito sangue este 
que me corre nas veias! Da gente bárbara que se embriaga com a destruição. Para 
quem a vingança é um prazer do céu. Que serve a deuses assassinos, falsos, cruéis, 
deuses que não conheceram o amor e o perdão... Salve-me, ioiô. Salve-se 
também. É para hoje... hoje... (CALMON, 2002: 79, grifos nossos) 

 

  Alertadas, as autoridades saem em busca dos conspiradores que tentam antecipar a 

ação. Calmon descreve os eventos como uma horda selvagem que invade, destrói e mata 

desordenadamente e com crueldade. Descrição que lembra muito a imagem que se fazia a 

partir das notícias que chegavam do Haiti. Porém, a falta do que o autor chamou de 

“inteligência dirigente”, somadas a escassez de “recursos ofensivos” e a pequena adesão 

(prejuízo advindo da antecipação da ação), além da superioridade da força policial, resultaram 

na derrota da insurreição. A morte dos chefes malês foi narrada de modo a glorificar esses 

personagens, demonstrando uma certa contradição em relação ao que se havia dito sobre os 

africanos islamizados até então. Ao longo da trama, embora admita uma superioridade malê 
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em relação aos demais africanos, Calmon usa termos como “assassinos”, “diabos cruéis” e 

“fanáticos” para definir os africanos islamizados. Mariele Araújo (2006), atribui essa aparente 

contradição ao fato de a civilização malê estar praticamente extinta no Brasil na época em que 

Calmon escreve o romance. Sendo assim: 

 

[…] sua cultura, ainda que diluída em alguns dos aspectos no Candomblé, não era 
uma instituição ameaçadora aos valores que os brancos pretendiam impor a toda a 
sociedade baiana. O mesmo não cabe dizer da herança nagô, flagrantemente 
presente no Candomblé, que pautava projetos que a tentaria reduzir a simples 
lembrança (ARAÚJO, 2006: 119). 

  

 A morte do pai de santo José dos Milagres contrasta com a dos chefes malês. O 

sacerdote caminha bêbado pelas ruas de Salvador, sem se dar conta de que o levante 

anunciado em seu terreiro havia começado. Em mais de uma passagem, Calmon atribui a José 

dos Milagres o hábito do consumo de álcool. O vício pela bebida é um dos estereótipos 

atribuídos aos negros e uma das características consideradas “indesejáveis” pelos adeptos das 

teorias raciais. A embriaguez leva o pai de santo a ter alucinações e sacar a arma que 

carregava consigo: 

 

Ninguém notou que o velho bêbedo, de faca na mão, golpeava no ar um fantasma, 
que lhe fugia. Pareceu, assim doido de tudo, um ruim malê que vendia caro a vida. A 
espada fendeu-lhe o crânio, e o sangue lhe desenrolou sobre a gaforinha grisalha e 
os ombros ossudos um lençol encarnado. Tombou sem um grito, pesadamente, de 
borco, os longos braços estendidos, a barbicha espetando, os olhos úmidos 
estuporados... Ainda de encontro à terra, mordendo-a, os seus dentes rangeram. As 
unhas arranharam o chão e, após violento estertor, acabou ali, como fera monteada 
(CALMON, 2002: 92). 

 

 Pedro Calmon desumaniza o personagem, ao descrever sua morte como o abate a um 

animal. Estabelecendo a partir dessa e de várias outras cenas narradas pelo escritor “um 

padrão de comportamento – onde os negros são sempre inferiorizados, e alocados num padrão 

inferior do que seria uma escala de civilidade” (ARAÚJO, 2002: 122). 

 O destino de Luíza Mahin não é revelado31. No Epílogo o autor promove um encontro 

entre o promotor Ângelo Ferraz e Luiz Gama. Enquanto caminha pelos corredores da 

                                                 
31 Na página 89, ao definir o fim dos líderes da Revolta, Calmon lança a pergunta “E Luiza?”, mas deixa 
sem resposta. 
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repartição da Guerra, os comentários acerca de Gama dão conta de que ele seria filho de uma 

“heroína africana” e de um fidalgo que “vendeu-o por escravo”. Calmon recupera 

informações da carta de Luiz Gama ao afirmar que sua mãe desapareceu e que o filho “nunca 

mais a achou”. O Luiz Gama de Pedro Calmon é um negro frágil e submisso32, devidamente 

incorporado à sociedade brasileira a partir da adoção da civilização ditada pelos moldes 

europeus. Ângelo Ferraz, por sua vez é descrito como um indivíduo nobre, um ser humano 

piedoso, por ter perdoado tanto os crimes de Luíza Mahin e dos demais insurretos quanto se 

apiedado do pequeno Luiz, a quem acompanhou durante toda a vida. A imagem forjada para 

Luiz Gama representa dessa forma “o modelo ideal de negro letrado e bem comportado, que 

sabe ser humilde diante dos superiores e, mais que isso, - sabe o seu lugar na sociedade” 

(GONÇALVES, A.N., 2010:59).  

 Ângelo Ferraz seria, desse modo, a síntese da aristocracia brasileira, que longe de se 

negar a incorporar o negro à sociedade, aceita-o desde que ele se adeque àquilo que é 

considerado “aceitável”, inclusive negando certas crenças e comportamentos “bárbaros”, 

como faz Luiza Princesa ao trair os seus e negar sua tradição. Como afirmado por Reis 

(2003), Luíza Mahin é redimida por Calmon por esse comportamento, mas não apenas por 

ele, sua redenção se dá também através do filho perfeitamente aculturado e portador da 

“nobreza do sangue paterno”. De fato, à época da publicação da primeira edição de Malês: A 

insurreição das Senzalas, os adeptos do racismo científico no Brasil haviam se rendido ao 

fato de que a aplicação da teoria da eugenia era uma improbabilidade prática. Havia-se 

tentado sem sucesso, a eliminação das raças inferiores a partir da introdução de imigrantes 

europeus, principalmente a partir da década de 70 do século XIX. Como alternativa, 

procurou-se elevar o mestiço à condição de legítimo brasileiro, segundo o pressuposto de que 

tal elemento carregaria em si o melhor das três raças (BRAZIL & SCHUMAHER, 2007). 

Portanto, mestiço e “civilizado” o Luiz Gama de Pedro Calmon simboliza as aspirações 

acerca do negro na sociedade brasileira do início do século XX. 

                                                 
32 O Luiz Gama descrito por Pedro Calmon é absolutamente incompatível com a figura do abolicionista 
que se popularizou como sendo “o terror dos fazendeiros e de advogados e juízes corruptos” (FERREIRA, 2008: 
303). O encontro entre o promotor que perseguiu e derrotou os insurretos de 1835 e o abolicionista foi narrado 
por Calmon da seguinte maneira: “Ângelo Muniz da Silva Ferraz estendeu-lhe a mão descarnada. Os joelhos do 
jovem abolicionista se dobraram. Se o ministro não lhe impedisse, com um gesto enérgico, cairia ajoelhado. 
Balbuciou a amargura sublinhando as palavras: – Senhor, os joelhos já se me habituaram a vergar... quando é 
diante das almas cheias de nobreza!” (CALMON, 2002: 125). 
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 Mariele Araújo (2006) faz uma consideração interessante ao analisar as motivações de 

Pedro Calmon ao escrever Malês: A insurreição das Senzalas. A autora afirma que Calmon 

escreve o romance buscando restaurar um passado glorioso da aristocracia baiana. No início 

da década de 1930, quando o romance foi escrito, o Brasil entrava na Era Vargas. A nomeação 

de interventores para os estados desafiou o poder das elites regionais provocando reações 

como a Revolução Constitucionalista de 1932. Segundo Araújo (2006), nesse período Calmon 

participava da chapa autonomista “A Bahia ainda é a Bahia”, que se proclamava defensora das 

“tradições” da elite conservadora. A pesquisadora afirma ainda que o autor de Malês estava 

profundamente comprometido com os interesses da aristocracia baiana, da qual ele próprio era 

integrante. De modo que: 

 

Pedro Calmon, na tentativa de resgatar uma história de autonomia e poder, vale-se, 
dentre outros artifícios, de traduzir os antigos valores aristocráticos, nas lembranças 
dos salões do século XIX. Por isso, sua novela tem início em um baile de começo de 
ano, na mansão de José Cerqueira Lima, no bairro nobre da Vitória – onde se reunia, 
na sua descrição, “o que de melhor havia na Cidade, fosse em dinheiro, sangue ou 
posição” (ARAÚJO, 2006: 105-106). 

 

 O cenário político não parece ser a única questão em entrelinhas no romance. Outro 

tema que permeia a trama é a questão da mulher. A princípio o leitor não é levado a se atentar 

para o fato, pois o eixo principal da narrativa – a revolta – salta aos olhos. A década de 1930 

no Brasil é também um período de grande emancipação da mulher, com a conquista do voto e 

a regulamentação do trabalho feminino. Os setores conservadores da sociedade não apoiavam 

tais mudanças, alegando prejuízos à instituição familiar. Embora, a questão esteja presente em 

toda a trama, os capítulos “Mulher” (doze) e “O baile de Antonio Vaz” (treze) trazem 

referências mais explícitas sobre o assunto. 

 Incentivado pelas palavras que Luiz Gama usa para descrever a mãe, Pedro Calmon 

desenha Luíza Mahin como uma mulher independente, orgulhosa, que garante seu próprio 

sustento, bem como o de seu filho por meio de seu trabalho e da esperteza, que emprega na 

manipulação dos homens visando alcançar benefícios. Até o capítulo doze, Calmon projeta a 

mulher acima da mãe Luíza Mahin, inclusive afirmando que seu ódio pelos brancos era mais 

importante que seu filho. Porém, reverte essa situação no capítulo “Mulher”, onde Luíza teria 

finalmente se rendido aos instintos maternos ao ouvir o choro do filho, então em poder do 
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promotor Ferraz: “Desaparecera a mulher. Só havia aí a mãe” (CALMON, 2002: 78). Ao ver 

o filho em risco, Luíza não só renuncia à revolta, entregando os planos da insurreição para o 

promotor, mas também renuncia a si mesma como mulher. Diante da cena do triunfo da mãe 

sobre a mulher, Ângelo Ferraz acredita ter finalmente compreendido a “alma feminina”. 

A cena anteriormente descrita é a última protagonizada por Luíza Mahin no romance, 

nos cinco capítulos seguintes seu nome é mencionado apenas cinco vezes, três delas no 

diálogo de Ângelo Ferraz com Luiz Gama no “Epílogo”. 

O que Calmon interpreta como sendo o papel social da mulher se consolida no 

capítulo seguinte (O baile de Antonio Vaz), onde o romancista descreve uma cena em que um 

grupo de homens, e uma mulher entre eles, discutiam a “independência da mulher”: 

 

- Não são inferiores a nós, a qualquer dos homens – elucidava 
modestamente um destes – as mulheres que se tornam em Pantasiléas, Zenóbias, 
Artemísias... E Atlanta, Aracné, Penélope?... 

Casquinou uma gargalhada feminina. 
- O senhor doutor traz-nos as figuras da Arcádia? Hoje, com o senhor Hugo 

e o senhor Chateaubriand, as grandes mulheres são da Idade Média, de tranças 
compridas e castelos altos... Mas, francamente, prefiro as regalias de um sexo, na 
dependência em que ele vive, do que a autonomia difícil... (CALMON, 2002: 83-
84, grifos nossos). 

  

Esse trecho do romance demonstra a contrariedade do autor acerca da emancipação 

feminina. Calmon evoca as mulheres da Idade Média como exemplo de “grandes mulheres”. 

Georges Duby em Idade Média, Idade dos Homens (1989), define as mulheres desse período 

a partir da função que lhes cabia naquela sociedade, ou seja, como esposas e mães. O 

historiador garante não ser possível conhecer a história das mulheres da Idade Média a partir 

de outro mecanismo que não fosse a documentação produzida pelos homens a respeito delas. 

O espaço da mulher era o interior do ambiente doméstico, mesmo o espaço social da casa era 

de domínio masculino, razão pela qual Duby afirma que “a condição da mulher é ser 

dominada, por seu pai que a cede a quem lhe agrada, por seu marido que a governa e vigia, 

depois pelo mais velho dos seus filhos” (DUBY, 1989: 48). 

 Ao longo do século XIX houve uma progressiva valorização da “intimidade e da 

maternidade”, apregoava-se a importância de um “sólido ambiente familiar” regido por uma 

mulher dedicada ao marido e aos filhos. Essa concepção de família estava atrelada a valores 
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morais como “retidão e probidade”, considerados socialmente imprescindíveis. Maria Ângela 

D´Incao (2001), afirma que nesse período a sociedade brasileira passava por transformações 

marcadas pelo “desenvolvimento das cidades e da vida burguesa”, que teriam afetado a 

concepção sobre a família e consequentemente sobre o papel feminino. A mulher assumia a 

função de garantir a mobilidade social por meio do casamento, o que significava que 

deveriam ser esposas e mães excepcionais. A mãe ideal33 passa a ser aquela que educa seus 

filhos, não os deixando “sob a influência de amas, negras” ou qualquer outra pessoa. Ainda 

que o homem seguisse sendo o detentor do poder familiar, a conduta e qualidade da esposa 

determinavam a imagem que a sociedade teria de sua família. Dessa forma, buscou-se: 

 
[…] reforçar no imaginário a importância do amor familiar e do cuidado com o 
marido e com os filhos […]. Percebe-se o endosso desse papel por parte dos meios 
médicos, educativos e da imprensa na formulação de uma série de propostas que 
visavam “educar” a mulher para o seu papel de guardiã do lar e da família – a 
medicina, por exemplo, combatia severamente o ócio e sugeria que as mulheres se 
ocupassem ao máximo dos afazeres domésticos (D´INCAO: 2001, 230). 

 

 Esse cenário se estende por todo o século XIX, marcando ainda as primeiras décadas 

do século XX. De acordo com Margareth Rago (2001), “as elites intelectuais e políticas do 

começo do século XX procuraram redefinir o lugar das mulheres na sociedade, justamente no 

momento em que a crescente urbanização das cidades e a industrialização abriam para elas 

novas perspectivas de trabalho e atuação” (RAGO, 2001: 585). A historiadora destaca a 

recorrente associação entre degradação moral e trabalho feminino, consequência do estigma 

que cercava as diferentes atividades exercidas pelas mulheres. Fora da segurança do ambiente 

doméstico e da proteção do pai ou marido, a mulher trabalhadora tinha sua imagem atrelada à 

                                                 
33 Segundo D´Incao (2001) o “cultivo da maternidade” aparecerá também na literatura que tinha no 
público feminino seu principal quórum. Ao longo do século XIX os romances foram ferramentas importantes na 
construção do imaginário sobre a mulher. A autora menciona o romance Os dois amores (1848) de Joaquim 
Manuel de Macedo, como exemplo da importância dada no período à figura materna. Cândido, o protagonista, 
sofre a ausência da mãe: “[…] ama a mãe, a qual nunca viu e sequer sabe se existe. Ele sofre a falta do amor 
materno. O romance nos diz que ele é infeliz porque não teve mãe e que amava a ideia da mãe sobre todas as 
coisas. Nós o vemos à noite escrevendo poemas, diálogos e pensamentos elevados para a mãe em seu diário”. A 
pesquisadora afirma ainda que ao longo do século XIX nota-se por meio da literatura uma “crescente 
santificação da mulher como mãe, através do sofrimento, enquanto todos os deveres do pai apontam na direção 
de ganhar dinheiro para o sustento da família” (D´INCAO: 2001, 237). Ainda que não se possa fazer qualquer 
afirmação categórica a esse respeito, não é possível deixar de notar certas similaridades entre o quadro sugerido 
pela autora e a produção de Luiz Gama acerca de sua mãe (a exemplo do poema Minha Mãe), especialmente se 
considerarmos que o poeta é contemporâneo dessas concepções teóricas. 
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“perdição moral”, promiscuidade, prostituição. O “trabalho da mulher fora de casa” 

constituiu-se num risco a integridade familiar, acreditava-se que isso causaria a debilitação da 

raça, “pois as crianças cresceriam mais soltas, sem a constante vigilância das mães”. Pairava 

ainda o risco de que as mulheres se desinteressassem “pelo casamento e pela maternidade” 

(RAGO, 2001: 585). 

 No intuito de combater o mal que se alastrava “a ideologia da maternidade foi 

revigorada pelo discurso masculino: ser mãe, mais do que nunca, tornou-se a principal missão 

da mulher”34 (RAGO: 2001, 591).  

 

Os positivistas, os liberais, os médicos, a Igreja, os industriais e mesmo muitos 
operários anarquistas, socialistas e, posteriormente, os comunistas incorporaram o 
discurso de valorização da maternidade, progressivamente associado ao ideal de 
formação da identidade nacional. Nos anos 20 e 30, a figura da “mãe cívica” passa a 
ser exaltada como exemplo daquela que preparava física, intelectual e moralmente o 
futuro da pátria, contribuindo de forma decisiva para o engrandecimento da nação 
RAGO: 2001, 592). 

 

Nesse contexto a Luíza Mahin de Pedro Calmon se configura, não apenas como 

símbolo da população de origem africana e seus descendentes, mas também como ícone da 

mulher que se queria independente. Através de Malês: A insurreição das Senzalas, Calmon 

expressa a opinião da sociedade conservadora que desejava o retorno da mulher ao seio 

familiar, cumprindo seu papel original de esposa e mãe. Portanto, duas questões fundamentais 

em discussão na sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX estão postas no 

romance, o lugar do negro na sociedade brasileira e a emancipação feminina ou nas palavras 

de Pedro Calmon, “a alma negra e a alma feminina. A raça e a mulher. Os escravos sediciosos 

e a linda Luiza, mãe de Luiz” (CALMON, 2002: 79). 

Pedro Calmon, embora tenha transformado a mãe de Luiz Gama em uma traidora, 

insere Luíza na História, ao situar e definir sua participação no Levante dos Malês, tanto  

pela obra conter dados historiográficos quanto pelo próprio autor ser reconhecido também 

como historiador. A escassez de material de referência sobre o levante, levou historiadores a 

utilizar o romance como fonte, “o próprio Calmon reproduz a versão romanceada em um de 

seus tomos da História do Brasil” (ARAÚJO, 2006: 123).  

                                                 
34 Nesse mesmo período (primeira metade do século XX) a Imprensa Negra exaltava a figura da Mãe Preta nas 

páginas de seus periódicos. 
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Exemplo do uso de Malês como fonte histórica pode ser visto em O negro na 

Civilização Brasileira (1956), obra póstuma do médico e antropólogo alagoano Arthur 

Ramos. No terceiro capítulo, Ramos trata das Insurreições Negras no Brasil, inicia a 

discussão desmitificando a passividade do negro, que teria aceitado a escravidão ao contrário 

do índio, razão pela qual a escravidão indígena teria sido preterida pela escravidão negra. 

Arthur Ramos afirma que a razão de tal substituição teria ocorrido devido à implantação de 

modelo agrícola incompatível com o estágio cultural dos índios, mas já bem conhecido pelos 

africanos. Ao longo do capítulo, Ramos descreve algumas das revoltas protagonizadas por 

escravizados, cita exemplos de resistência como o Quilombo dos Palmares e a Revolta dos 

Malês. Entre os líderes do Levante dos Malês, Arthur Ramos aponta Luíza Mahin, assim 

descreve a personagem da seguinte maneira: 

 

Luísa Mahin, que se julga ter sido princesa na África, era mãe do poeta negro Luís 
Gama […]. Não há documentos precisos a seu respeito. Sabe-se que seus pais eram 
reis no Continente Negro. Arrancada violentamente do seu meio e transportada para 
o Brasil, como escrava, Luísa Mahin foi um destacado elemento de conspiração 
entre os negros oprimidos. Sua casa, na Bahia, tornou-se um dos fortes redutos de 
chefes da grande revolta de 1835. Ninguém sabe o seu fim. Mas o seu nome 
permaneceu na história e na lenda como um grande símbolo do valor da Mulher 
Negra, no Brasil (RAMOS, 1956: 53). 

 

Como no romance de Pedro Calmon, Luíza Mahin é definida por Ramos como uma 

figura central na revolta35, tendo inclusive fornecido sua casa para as reuniões de 

planejamento. Ramos mantém a titulação de princesa dada por Calmon à Luíza, bem como a 

incerteza quanto ao seu destino. Entretanto, o diferencial no trabalho de Ramos é a 

adjetivação positiva atribuída à Luíza Mahin. O antropólogo amplia a importância da mãe de 

Luiz Gama na rebelião malê e a transforma em “símbolo do valor da mulher negra”. Além 

disso valida sua luta e a de seus companheiros ao se referir à escravidão como uma violência e 

uma injustiça, contra qual os escravizados legitimamente se revoltaram. Cabe salientar que 

por tratar-se de menção num trabalho acadêmico de um antropólogo reconhecido, Luíza 

                                                 
35 “Nestes movimentos insurrecionais, especialmente no de 1835, destacaram-se algumas figuras 
legítimas de líderes, entre os Negros. A história guardou os nomes de Luísa Mahin, Belchior e Gaspar da 
Silva Cunha, de Luís Sanim, de Manuel Calafate e Aprígio de Elesbão do Carmo (Dandará), de Pacífico 
(Licutan)...” (RAMOS, 1956: 52-53, grifos nossos). 
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Mahin adquire uma materialidade histórica inédita que será um dos elementos fundamentais 

na constituição do mito. 

Arthur Ramos (1903-1949) era grande admirador de Nina Rodrigues, intitulando-se 

inclusive como seu discípulo. Associou-se a outros pesquisadores também fãs do médico 

maranhense na fundação do que ficou conhecido como “Escola Nina Rodrigues”. Os 

pesquisadores da escola rodrigueana, embora distantes do “paradigma racial do século XIX”, 

buscaram compreender e encontrar alternativas que solucionassem “o problema do negro na 

sociedade brasileira (SANTOS, 2006: 50). 

Ramos foi o responsável pela recuperação de textos e anotações de Nina Rodrigues 

que resultaram na publicação póstuma de “Os africanos no Brasil”. Pode-se também imputar a 

Ramos e seus colegas a elevação do antropólogo à categoria de pioneiro. E portanto, 

referência fundamental nos estudos sobre o negro, embora Ramos não concordasse com 

alguns pontos de vista de seu mestre. Por exemplo, para o médico alagoano “não existiriam 

diferenças raciais, mas diferenças culturais, sendo essa a sua crítica mais central às premissas 

de Nina” (GUTMAN, 2007). 

Os críticos de Arthur Ramos, no entanto, apontam uma falha nessa concepção, pois ao 

elaborar essa teoria, o antropólogo teria substituído a proposta de inferioridade/superioridade - 

baseada em aspectos biológicos (raças) - por aspectos culturais, afirmando por exemplo, que 

alguns povos africanos eram culturalmente superiores a outros, como os nagôs em 

comparação aos bantos ou africanos em relação aos índios (RAFAEL, 2008). De modo que: 

 

A incorporação da noção de cultura como especificidade de cada grupo humano não 
o impediu de defender a necessidade de educar essas “populações incultas” 
retirando-as de suas crenças pré-lógicas [...]. O que antes era um problema da raça e 
da biologia passa a ser uma questão de educação. O povo brasileiro teria salvação, 
desde que tomadas medidas políticas públicas necessárias, nas quais o próprio 
Arthur Ramos e tantos outros se viram empenhados durante toda sua carreira 
(SANTOS, 2006: 53-52). 
 

 Arthur Ramos, dessa forma, estava apenas substituindo um mecanismo de preconceito 

por outro ao tratar as populações afrodescendentes no Brasil como “classes atrasadas” 

(SANTOS, 2006). Apesar dessas considerações, não se pode negar o relevante papel de 

Arthur Ramos nos debates sobre as relações raciais, então em curso no Brasil dos anos 1930, 

bem como sua contribuição para esses estudos, a partir da incorporação da Antropologia 
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Cultural como parâmetro teórico e metodológico. Na prática resultou numa reavaliação das 

teorias desenvolvidas por adeptos do racismo científico, já não tão bem aceito como outrora 

(SILVA, 2011). Essa mudança de paradigma permitiu a Arthur Ramos e a outros teóricos que 

desenvolviam pesquisas sobre o assunto (como seu rival intelectual Gilberto Freyre), a 

valorizar alguns aspectos da cultura de matriz africana e de sua presença no Brasil. Sarah 

Amaral Silva (2011), afirma que Ramos entendia “a cultura enquanto manifestação de 

personalidades coletivas indicadoras do estado de civilização de grupos sociais”. Tal 

observação nos fornece elementos para compreender as motivações de Ramos, ao considerar 

Luíza Mahin como “símbolo do valor da mulher negra, no Brasil”. As qualidades de Luíza 

são estendidas a todas as mulheres negras enquanto potencial, que Ramos acreditava poder ser 

desenvolvido a partir da educação (SILVA, 2011). 

 Tais perspectivas serão significativas para grupos negros organizados, na medida em 

que se pautam nelas para garantir direitos a exemplo de algumas comunidades religiosas na 

Bahia que “aproveitaram a deixa aberta pelos letrados no sentido da valorização da cultura 

negra, para lutar pelo direito de praticarem livremente sua religião” (SILVA, 2011: 21).  

 Ao analisar a produção de Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos é possível 

afirmar que Luíza Mahin fundamenta-se enquanto símbolo desde seu surgimento, e ao longo 

da primeira metade do século XX vai adquirindo progressivamente contornos de mito. 

Embora tenha se consolidado enquanto tal apenas no final do século XX pelas mãos do 

Feminismo Negro. 

 A partir da definição de símbolo dada no início do capítulo, temos que Luíza Mahin, 

enquanto elemento particular, expressa múltiplos significados. A princípio, revela 

especificidades da consciência de Luiz Gama dadas a partir de uma “memória de infância” e 

da escolha de uma série de atributos, que como vimos, podem ser associados ao próprio poeta. 

Dessa forma, a mãe seria um elemento que atribui sentido à luta de Gama, e também 

mecanismo pelo qual ele se faz presente no mundo. 

 A flexibilidade e a abrangência do símbolo permitiram a Pedro Calmon moldar Luíza 

Mahin de acordo com os interesses do grupo ao qual pertencia. Como manifestação de uma 

consciência coletiva, Luíza adquire em Malês seus primeiros elementos míticos ao 

personificar opiniões, conceitos e desejos de uma dada coletividade. Dessa forma, simboliza 
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dimensões da consciência aristocrática conservadora e fornece elementos para redefinição de 

seu papel social (como guardiã das tradições colocadas em risco pelo processo de 

modernização em curso na década de 1930). 

 Arthur Ramos, embora se apoie em Pedro Calmon na descrição que faz de Luíza, se 

vale também da capacidade adaptativa do símbolo quando atribui valor positivo à 

personagem. Tanto Pedro Calmon quanto Arthur Ramos situam Luíza Mahin em uma 

temporalidade mítica ao atrelá-la simultaneamente ao passado e ao futuro, por meio da 

atuação em um evento histórico e ao torna-la modelo para posteriores gerações de mulheres. 

 Ainda que esteja repleta de elementos míticos, Luíza Mahin não pode ser tomada 

como mito nesses primeiros escritos, pois lhe falta um atributo essencial: a autonomia. Uma 

vez que o mito, enquanto particularidade da consciência humana, não está a serviço da 

realidade objetiva, mas constitui ele próprio uma parcela dessa realidade (CASSIRER, 2001). 

 

O conhecimento, bem como a linguagem, o mito e a arte: Nenhum deles constitui 
um mero espelho que simplesmente reflete as imagens que nele se formam a partir 
da existência de um ser dado exterior ou interior, eles não são instrumentos 
indiferentes, e sim as autênticas fontes de luz, as condições da visão e as origens de 
toda configuração (CASSIRER, 2001: 42). 

 

Isto é, enquanto símbolo – em Luiz Gama, Pedro Calmon e Arthur Ramos – Luíza 

Mahin é um elemento coadjuvante que possui a função de colocar em perspectiva situações, 

conceitos e valores a que se quer dar destaque.  

O próximo capítulo trata dos meios pelos quais Luíza Mahin adquire a autonomia que 

a consolida como mito. Além disso, como a forma pela qual a personagem viabiliza a 

formação de um conjunto de valores, fornecerá embasamento para a constituição de uma 

identidade que respondesse aos anseios das feministas negras. 
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CAPÍTULO 3: LUÍZA MAHIN - O MITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressurgir das cinzas 
 

Sou forte, sou guerreira, 
Tenho nas veias sangue de ancestrais. 

Levo a vida num ritmo de poema-canção, 
Mesmo que haja versos assimétricos, 

Mesmo que rabisquem, às vezes, 
A poesia do meu ser, 

Mesmo assim, tenho este mantra em meu coração:  
“Nunca me verás caída ao chão.” 

[...] 
Sou guerreira como Luiza Mahin, 

Sou inteligente como Lélia Gonzáles, 
Sou entusiasta como Carolina Maria de Jesus, 

Sou contemporânea como Firmina dos Reis 
Sou herança de tantas outras ancestrais. 

E, com isso, despertem ciúmes daqui e de lá, 
mesmo com seus falsos poderes tentem me aniquilar, 

mesmo que aos pés de Ogum coloquem espada da injustiça 
mesmo assim tenho este mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão.”  
 

(Esmeralda Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 

 

No capítulo anterior foram analisadas as produções de Luiz Gama, Pedro Calmon e 

Arthur Ramos, tais autores forneceram elementos importantes para a constituição de um 

imaginário de base acerca de Luíza Mahin, razão pelas quais foram denominados textos 

referenciais. As informações fornecidas por esses autores tornaram-se essenciais na produção 

de material que resultaria na consolidação de Luíza enquanto mito. 

Neste capítulo serão analisadas as produções que correspondem as duas últimas 

décadas do século XX até o ano de 2006, ocasião em que foi lançado Um defeito de cor. 

Trata-se de material desenvolvido por mulheres negras envolvidas direta ou indiretamente 

com o Feminismo Negro, bem como produções que se apoiaram nesse material como a 

radionovela A lenda de Luiza Mahim.  

 

 

3.1.  Mulheres negras em movimento 

 

3.1.1. Literatura e outros escritos 

 

   

 Em 1987 Alzira Rufino, Nilza Iraci e Maria Rosa Pereira36, do Coletivo de Mulheres 

Negras da Baixada Santista, escreveram Mulher negra tem história, cartilha que apresenta 

uma série de biografias de mulheres negras que combateram a escravidão e a discriminação 

entre os séculos XVII e XX. Constam nesse documento as biografias de Anastácia, Aqualtune, 

Laudelina de Campos Melo, Luíza Mahin entre outras. De acordo com esse texto, 

 

Luiza Mahin teria nascido na África, sob etnia jeje, sendo transportada para o Brasil 
como escrava. Para outros (…) ela nasceu livre, em Salvador, BA, por volta de 
1812. Inteligente e rebelde, participou de todas as revoltas desencadeadas na 
cidade de Salvador e arredores contra o regime da escravidão. No levante de 1830 

                                                 
36 Fundadoras do Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista (1986), posteriormente transformado 
na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos (1990). Nilza também foi co-fundadora do Geledés – Instituto da 
Mulher Negra  (SP, 1988). Em 2005, Alzira e Nilza foram indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. (BRAZIL & 
SCHUMAHER, 2007: 335) Não foram encontradas outras informações acerca de Maria Rosa Pereira, apenas a 
expressão in memorian ao lado de seu nome, que sugere seu falecimento. 
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está grávida. (…) Juntamente com os escravos de todas etnias, lidera o plano para 
a Grande Insurreição – a Revolta dos Malês (…) o levante não chegou a se 
concretizar. (…) Luiza consegue escapar e parte para o Rio de Janeiro, onde 
continua sua luta pela liberdade, sendo por essa razão presa, e possivelmente 
deportada para a África (1987 Apud FERREIRA, 2001: 63, grifos nossos)37. 

   

  Figuram lado a lado personagens míticas e históricas (como Anastácia e Laudelina de 

Campos Melo respectivamente). Ao tratar da mesma forma personagens lendárias presentes 

na tradição oral e personagens históricas, a cartilha atesta autenticidade às biografias dessas 

mulheres. Embora não tenha sido publicada (tinha como finalidade a distribuição interna), 

Mulher negra tem história é mencionada como fonte na maior parte dos escritos sobre Luíza 

Mahin.  

 

Fig. VI – Nilza Iraci. 
Fonte: BRAZIL; SCHUMAHER (2007:335) 

 
  A cartilha claramente se apoia em informações contidas nos textos de Luiz Gama, 

Pedro Calmon e Arthur Ramos (principalmente na perspectiva adotada por esse último), mas 

inova em aspectos como a possibilidade de Luíza pertencer a etnia jeje ou ter nascido no 

Brasil e ainda atribui seu envolvimento em não apenas uma, mas em “todas as revoltas” 

ocorridas em Salvador e nos arredores durante a década de 1830. E também afirma que Luíza 
                                                 
37 A Casa de Cultura da Mulher Negra (antigo Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista) mantém uma 

versão online e atualizada da cartilha. Para esse documento ver anexo D. 
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Mahin teria se unido a “escravos de todas etnias” para a preparação do levante. Esse sentido 

totalizante pressupõe a “coletividade” que Petrônio Domingues (2005), considera 

indispensável na formação do movimento negro. Esse elemento será uma constante nas 

produções das feministas negras, como veremos mais adiante. 

  Na Carta a Lúcio de Mendonça, Luiz Gama escreve que sua mãe era proveniente da 

Costa da Mina, especificamente da nação “Nagô”, Pedro Calmon localiza seu nascimento nas 

florestas do Congo, já Ramos não se preocupa em especificar um local de nascimento para 

Luíza. Nos documentos aqui analisados, bem como em inúmeras outras referências impressas 

ou digitais, Luíza Mahin é frequentemente apontada como nagô ou jeje, conforme sugerido 

no excerto de Mulher negra tem história.  

  De acordo com Luiz Nicolau Parés (2006), a expressão jeje alude a “Costa da Mina” 

ou “Costa dos Escravos”, local onde se efetuavam grandes transações comerciais de escravos 

destinados as colônias das Américas. A região a que equivalia a Costa da Mina se “estendia do 

delta do rio Volta, em Gana, até a desembocadura do rio Níger (rio Lagos) na Nigéria”. O 

termo “mina” ou “preto-mina” foi utilizado por traficantes de escravos para designar 

indivíduos provenientes de “quase todos os povos do Golfo do Benim, desde um ashante até 

um nagô”, e ainda povos do reino do Daomé e arredores (PARÉS, 2006: 27; 28-29)38. Nagôs e 

Mahis estão, portanto, entre os povos habitantes do território conhecido hoje como República 

do Benin, chamados genericamente de “minas” entre os séculos XVIII e XIX. No Brasil o 

termo “mina” assumiu designações variáveis em diferentes regiões do país, no Maranhão era 

sinônimo de africano (independente de sua proveniência) e na Bahia eram conhecidos como 

jejes39. Nesse sentido, a terminologia jeje refere-se a uma heterogeneidade de povos que 

habitavam o Golfo do Benin, entre eles os nagôs e os mahis aos quais Luíza Mahin é 

frequentemente associada. 

                                                 
38 Ver mapa parcial da região no anexo E. 
 
39 Entre 1730 e 1820 os jejes eram o grupo africano de maior expressão numérica na Bahia. A partir da 
segunda década do século XIX, a queda de Oyo e as sucessivas guerras civis no território Yorùbá geraram uma 
enorme oferta de escravos nagôs elevando consideravelmente seu número, ultrapassando dessa forma, a 
quantidade de jejes. Segundo Parés (2006) a redução no número de escravos jejes está também associada ao 
aumento de jejes libertos no mesmo período. O historiador atribui esse aumento de libertos a “aparente 
capacidade dos jejes em negociar e obter suas cartas de alforria acima da média esperada”, sugere que eles 
podem ter sido beneficiados pela “antiguidade no país e à consolidação de uma ampla rede social de 
solidariedade” (PARÉS, 2006: 74).    
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  A partir do século XVIII os mahis - assim como outros povos da região - passaram ao 

domínio ou influência do reino do Daomé devido as incursões feitas por esses últimos na 

busca por escravos que seriam comercializados com os europeus (PARÉS, 2006). Segundo 

Parés (2006), todos os reis do Daomé “desde Agaja até Glele” fizeram do país mahi (uma 

confederação de estados independentes) um local privilegiado das campanhas militares em 

busca de escravos. Dessa situação teria sido derivada a expressão “mahi”, um reducionismo 

feito a partir de ma-hi-nou que significaria “as vítimas da fúria” ou “a destruição da fúria” 

(PARÉS, 2006: 38). 

  Tendo em vista o exposto acima, é possível compreender a vinculação de Luíza Mahin 

a etnia jeje como resultado da associação direta com seu sobrenome africano. É possível 

também que essa associação tenha ocorrido pela via da religião, devido a existência no 

candomblé baiano da nação jeje-mahi40 (PARÉS: 2006).  

  Em Mulher negra tem história a frase “Para outros (…) ela nasceu livre, em Salvador” 

sugere tanto uma referência a afirmação de Luiz Gama sobre a condição “livre” de sua mãe 

quanto uma possível presença de Luíza Mahin em narrativas orais, nesse caso permitiria-nos 

especular sobre a difusão da personagem, que teria deixado a limitação das páginas dos livros 

para assumir  novos contornos a partir do imaginário coletivo.  

  Salvador foi marcada por uma série de revoltas nas três primeiras décadas do século 

XIX que legou aos escravos baianos a fama de rebeldes41. João José Reis (2003) aponta como 

fatores do aumento de rebeliões nesse período: 

 

[…] o crescimento da economia canavieira, o aumento nas importações de africanos, 
a intensificação do trabalho demandado dos escravos, as crises cíclicas de 
abastecimento, o clima de divisão entre os setores livres da população. […] a 
geografia desfavorável à formação de quilombos, a ineficiência do controle policial, 
sobretudo a importância organizacional e ideológica da religião africana, em 
especial o islamismo, e da identidade étnica, em particular entre alguns dos grupos 
étnicos mais numerosos (REIS, 2003: 68). 
 

                                                 
40 Trata-se de uma modalidade de rito do “Candomblé jeje” na Bahia e ainda conforme Parés “associadas à 

denominação genérica jeje, se acrescentaram denominações étnicas de províncias ou terras da área vodum”. 
A área vodum corresponde a uma parte do Golfo do Benin (PARÉS, 2006: 42). 

41 Escravos provenientes da Bahia eram preteridos no tráfico interprovincial devido a fama de “rebeldes”. Luiz 
Gama afirma ter vivido essa situação quando foi vendido como escravo: “Fui escolhido por muitos 
compradores, nesta cidade, em Jundiaí e Campinas; e, por todos repelido, como se repelem coisas ruins, pelo 
simples fato de ser eu 'baiano'” (1880 Apud FERREIRA, 2011: 199-204). 
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  Tais revoltas foram marcadas tanto pelo planejamento cauteloso quanto pela 

espontaneidade e eclodiram na capital e no Recôncavo Baiano. A maior parte foi frustrada 

ainda na fase do planejamento. Enquanto algumas reuniram numeroso contingente, outras não 

tiveram mais que poucas dezenas de participantes. Algumas delas foram protagonizadas por 

etnias específicas, como as lideradas pelos haussás, outras envolveram alianças com grupos 

diferenciados como os indígenas. Em uma dessas revoltas, a do quilombo do Urubu, Reis 

(2003) destaca a participação de uma mulher, Zeferina que segundo consta:  

 

[…] armada de arco e flecha enfrentou os soldados. Durante a luta comportou-se 
como verdadeira líder, animando os guerreiros, insistindo para que não se 
dispersassem. O presidente da província, num elogio involuntário, referiu-se a ela 
como “rainha”, título que deve ter ouvido dizer que ela carregava entre os rebeldes 
(REIS, 2003: 102). 

 

  A descrição de Zeferina é em muitos aspectos semelhante a que se faz de Luíza Mahin, 

e aponta para um efetivo protagonismo feminino nas insurreições escravas, embora, com o 

cuidado em se considerar as variáveis como o componente religioso. Zeferina era nagô e 

adepta do candomblé. Esteve à frente de nagôs escravos e libertos que como ela tinham no 

candomblé do quilombo do Urubu um importante referencial religioso42. Nesse aspecto 

diferencia-se de Luíza Mahin, vinculada a uma revolta em que a própria configuração 

religiosa impunha limites a atuação feminina. De qualquer modo, em Mulher Negra tem 

história, a rebeldia de Luíza Mahin estaria associada não apenas aos interesses do Levante 

dos Malês, mas de forma mais abrangente aos interesses da liberdade, conforme o trecho que 

trata de sua atuação quando esteve no Rio de Janeiro. 

  Em Mulher negra tem história (e daí por diante), Luíza Mahin assume a configuração 

de mito ao incorporar aos elementos simbólicos já adquiridos nos textos anteriores, 

características que lhe garantiram a autonomia necessária para desenvolver-se enquanto 

consciência mítica, ou seja, deixa de ser um elemento que tem como função designar sentidos 

exteriores a si, e torna-se ela própria um sentido independente, porque conforme definido por 

                                                 
42 João José Reis considera a hipótese de que o quilombo do Urubu possa ter sido “um lugar de grande 

significado religioso para os africanos da Bahia daquele tempo, em particular para os nagôs” (REIS, 2003: 
103). O historiador atenta para o fato de que o próprio nome do quilombo pode ser uma referência ao culto 
aos orixás, pois segundo a mitologia Yorùbá esse animal seria responsável por encaminhar as oferendas as 
divindades. 
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Gilbert Durand (2002: 357): “o mito nunca é uma notação que se traduza ou se decodifique, 

mas é sim presença semântica e, formado de símbolos, contém compreensivamente o seu 

próprio sentido”. 

  Cassirer (2004) alerta para a necessidade de se pensar o mito a partir de sua função e 

não meramente de seu conteúdo. Segundo o filósofo o mito é um aspecto fundamental da 

consciência, fornece elementos para a formação de outras formas simbólicas - como a arte -, 

mas pela sua natureza dialética também se alimenta delas, como na relação com a linguagem.  

  De modo a ampliar o conceito de mito, vejamos a definição feita pelo também filósofo 

Mircea Eliade (2007), segundo a qual a função do mito:  

 

[…] consiste em revelar os modelos e fornecer assim uma significação ao Mundo e à 
existência humana. Daí seu imenso papel na constituição do homem. Graças ao mito 
[…] despontam lentamente as ideias de realidade, de valor, de transcendência. 
Graças ao mito, o Mundo pode ser discernido como Cosmo perfeitamente 
articulado, inteligível e significativo (ELIADE, 2007: 128) 

   

  Eliade (2007) concebe o mito como ferramenta da memória na medida em que atua na 

rememoração de um passado de glórias possivelmente recuperável. A serviço do mito 

estariam por exemplo, o cinema, as histórias em quadrinhos, a televisão e a literatura. De 

acordo com Cassirer (2009) mito e linguagem estão em relação permanente, constantemente 

alimentando um ao outro. Para o filósofo essa relação não é de forma alguma hierarquizada, o 

mito não se sobrepõe à linguagem, nem mesmo a linguagem se sobrepõe ao mito. Existem 

numa relação de complementaridade e co-dependência, pois um é essencial na manutenção do 

outro. A mesma relação se estabelece entre mito e história: 

 
Hoje afirma-se abertamente que entre mito e história não se pode fazer nenhuma 
clara separação lógica e [...], ao contrário, toda compreensão histórica está 
impregnada de elementos genuinamente míticos, e está necessariamente ligada a 
eles (CASSIRER, 2004: 8-9). 

 
  Em conformidade com essa afirmação de Cassirer, Eliade (2007) atribui a 

sobrevivência do mito no mundo moderno à historiografia. O autor fornece vários exemplos 

nesse sentido, como a perseguição às “origens” que domina a historiografia europeia no início 

do século XIX, consequência do processo de fortalecimento dos estados nacionais. Em busca 

das origens inúmeros mitos que davam conta de narrar a fundação dessas sociedades foram 
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revisitados  na expectativa de se compreender as bases em que tais sociedades se 

constituíram. 

  Cassirer afirma que antes de apreender a realidade por meio da lógica, o homem a 

capta através do mito, por meio de “imagens míticas claras e bem delimitadas entre si” 

(CASSIRER, 2009: 56). De modo, que o mito não pode de forma alguma ser entendido como 

mero produto da fantasia. Tampouco seria resultado da simples observação da realidade 

objetiva, mas ela própria estaria: 

 
 

[…] impregnada de ponta a ponta, deste configurar de mitos e como que saturada de 
sua atmosfera. O homem só vive com as coisas na medida em que vive nas 
configurações, ele abre a realidade para si mesmo e por sua vez se abre para ela, 
quando introduz a si próprio e o mundo neste médium dútil, no qual os dois mundos 
não só se tocam, mas também se interpenetram (CASSIRER, 2009: 23-24). 

 

  O mito enquanto expressão da consciência humana, e portanto, como elemento 

mediador concebe a palavra como uma manifestação do ser. Nesse sentido, a palavra não 

possui mera “função representativa”, mas nela está contida “o próprio objeto e suas forças 

reais” (CASSIRER, 2004). Diante dessa perspectiva, a produção literária das feministas 

negras “realizam” Luíza Mahin, garantindo a ela uma existência sólida e real, a partir da 

rememoração de seus feitos, que por si só forneceriam um modelo de conduta para essas 

mulheres. No prefácio do livro Malês: A insurreição das Senzalas, Florentina Souza afirma 

que: 

 

[…] os textos literários contribuem decisivamente para a constituição da memória 
cultural e promovem a circulação de comportamentos, valores e conceitos entre as 
realidades factual, ficcional e imaginária […] (CALMON, 2002). 

 

  Nesse sentido, a publicação de Cadernos Negros merece atenção. Em 1978 foi lançado 

seu primeiro volume, a publicação foi financiada pelos próprios autores e teve distribuição 

limitada. Desde a década de 1980 a publicação da antologia está a cargo do grupo 

Quilombhoje Literatura e têm sido publicada com periodicidade anual.  São objetivos do 

Cadernos Negros “discutir e aprofundar a experiência afrobrasileira na literatura; incentivar o 

hábito de leitura; promover a difusão de conhecimentos e informações; desenvolver estudos, 

pesquisas e diagnósticos sobre literatura e a cultura negras” e principalmente permitir ao 
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indivíduo negro ser “agente” da literatura ao invés de figurar apenas como seu “objeto” 

(FIGUEIREDO, 2009: 8).  

  Alternadamente os volumes são publicados com antologias de poemas (números 

ímpares) e contos (números pares). Embora apresentem “estilos e poéticas diversas”, todos 

possuem em comum a abordagem da “resistência, e da insurgência do povo negro” 

(FIGUEIREDO, 2009: 12). Ao abordar preferencialmente assuntos ligados às tradições e 

memória afrobrasileiras, os escritores de Cadernos Negros pretendem dar visibilidade a aquilo 

que foi negado pela história oficial (PALMEIRA, 2010). Assim, “Cadernos Negros realiza a 

mudança da Literatura, uma vez que cumpre o papel de divulgar as vozes negras silenciadas 

pelo cânone” (FIGUEIREDO, 2009: 11).  

  Figueiredo (2009) compara a “reunião de textos” a capacidade desse grupo em unir 

forças em prol da luta anti-racista. A autora toma essa atitude como uma rebelião, semelhante 

no sentido da inconformidade às rebeliões escravas que inspiraram muitos escritores de 

Cadernos Negros. Embora, no último caso, servindo-se de outro tipo de arsenal:  

 
A luta dos obstinados afrodescendentes na pós-modernidade usará novas armas: as 
palavras e a inteligência. Num país onde o racismo ainda predomina nas rodas 
sociais e nas instituições de ensino, o negro precisa revelar dia a dia, tarefa a tarefa, 
sua condição de ser humano capaz. Os séculos de escravidão impuseram 
estereótipos negativos à figura do negro: o negro sem cérebro, sem sensibilidade, 
estúpido. Daí a luta e a resistência da cultura negra e a necessidade de uma 
expressão literária eferente desta cultura (FIGUEIREDO, 2009: 12) 

 
  Assim como ocorrido nas organizações negras, as mulheres afrodescendentes tiveram 

que batalhar espaço para publicar seus textos no periódico. Apesar dessa limitação, várias 

escritoras publicaram seus trabalhos, em sua maioria marcados pela experiência de ser mulher 

e negra na sociedade brasileira, buscaram dessa forma tratar tanto de questões íntimas, 

cotidianas, quanto de questões sócio-históricas e da cultura afrobrasileira, sob a ótica do 

feminino. Segundo Fernanda Figueiredo (2009), a participação feminina no Cadernos Negros 

se ampliou ao longo do tempo e a publicação se tornou importante “porta voz” do Feminismo 

Negro. Sendo assim, utilizaram esse espaço também como forma de divulgação e valorização 

das histórias de suas predecessoras, buscando resgatar o papel histórico e de luta dessas 

figuras femininas. Alzira Rufino e Miriam Alves estão entre as escritoras que tiveram seus 

trabalhos publicados no Cadernos Negros, ambas dedicaram poemas a Luíza Mahin 



 
 

76 

(PALMEIRA, 2010).  

  Tanto no poema de Rufino quanto no trabalho de Miriam Alves, Mahin Amanhã, o 

destaque é dado ao papel de liderança de Luíza no Levante dos Malês. Vejamos o poema 

Luiza Mahin de Alzira Rufino: 

 

Filha de gêge 
na escravidão 
Luiza Mahin 
sofria os negros 
 
Luiza de gêge 
mulher em luta 
todo dia toda noite 
em espadas 
 
Mahin dos Malês 
posição ao sol couraça 
 
Luiza revolta a noite 
vermelho o chão da Bahia 

 
(1988 Apud VAZ, 2010: 2) 

 
 A paulista Alzira Rufino43, uma das autoras de Mulher negra tem história, é dona de 

uma ampla trajetória de militância no Feminismo Negro. Seus artigos, poesias, ficção e 

ensaios publicados no Brasil e no exterior foram alvo de inúmeros prêmios, demonstrando 

que como escritora seu trabalho é tão significativo quanto como ativista em organizações de 

mulheres negras. Essas duas facetas de Alzira, a escritora e a feminista, se complementam em 

sua obra através do destaque dado as “histórias de luta e resistência de mulheres negras” como 

pode ser observado no poema Luiza Mahin (VAZ, 2010). Conforme Zélia Vaz (2010) em Eu, 

mulher negra, resisto (coletânea de poesias publicada em 1988), Rufino recupera figuras 

femininas que se destacaram na luta anti-racista tanto no Brasil, quanto no exterior - a 

exemplo de Winnie Mandela (a quem também dedicou um poema) -, com o objetivo de 

fornecer às mulheres negras um referencial em que pudessem se apoiar para superar os 

obstáculos impostos pelos estereótipos (VAZ, 2010). 

                                                 
43 Nasceu em Santos no ano de 1949. É fundadora e atual presidente da Casa de Cultura da Mulher Negra. Edita 

a revista Eparrei (que trata de cultura afrobrasileira) desde 1991. É adepta do Candomblé. Disponível em: 
http://www.mulher500.org.br/acervo/biografia-detalhes.asp?cod=811. Acesso em: 01/06/2011. 
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Fig. VII – Alzira Rufino 
Fonte: Disponível em: 

http://mulherespaz.org.br/site/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=6&Itemid=114. Acesso 
em 20 de jun. 2011. 

 

Zélia Vaz (2010) destaca como temas recorrentes na obra de Alzira Rufino, além do 

racismo e da luta da mulher negra, a “memória da escravidão”, a África enquanto 

representação da “terra-mãe” ou “paraíso perdido” e por fim a cultura de matriz africana, por 

meio dos “ritmos” e dos “orixás”. O poema Luiza Mahin, apresenta alguns desses elementos 

como a referência a escravidão. Os termos “mulher em luta”, “em espadas”, “couraça” e 

“vermelho o chão da Bahia” além da explícita referência a própria militância feminista e a 

rebelião malê, podem ser aludidos a divindade Iansã44.  

 Pierre Verger (2002) define Iansã - também chamada de Oiá - como a divindade 

Yorùbá dos ventos e tempestades, na África é associada ao rio Níger. Oiá-Iansã teria sido uma 

das esposas de Xangô45, de quem roubou o poder de lançar fogo pela boca. No Brasil a 

divindade é associada a cor vermelha, assim como Xangô. É uma orixá impetuosa, corajosa e 

obstinada. A única capaz de “enfrentar e dominar os Egúngún”, ou seja, os espíritos dos 

                                                 
44 Alzira dedica alguns de seus poemas aos orixás, principalmente as iabás (orixás femininos). Exemplo de um 

poema para Iansã: “Iansã – Oyá mulher / dona de vento e relâmpago / tua beleza é o fogo / o teu raio decisão 
/ animas o que é vida / lá onde o amor é sentido / zarpando do teu olhar / rota de estrela e paixão” (1988 
Apud VAZ: 2010). 

45 Ancestral divinizado, teria sido rei de Oyó. Seus elementos são o raio e o fogo. É popularmente conhecido 
como o orixá da justiça (VERGER, 1997: 134-141). 

 Em Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves associa esse orixá a Luiz Gama: “o Baba Ogumfiditimi tinha 
dito que você é de Xangô, o orixá da justiça” (GONÇALVES, 2009: 404). 
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mortos. Verger recorre a um de seus orikis46 para melhor descrevê-la: 

 

Oiá, mulher corajosa que, ao acordar, empunhou um sabre. 
Oiá, mulher de Xangô. 
Oiá, cujo marido é vermelho. 
Oiá, que embeleza seus pés com pó vermelho. 
Oiá, que morre corajosamente com seu marido. 
Oiá, vento da morte. 
Oiá, ventania que balança as folhas das árvores por toda parte. 
Oiá, a única que pode segurar os chifres de um búfalo (VERGER, 2002: 169). 

  

 Os adeptos do candomblé passam por rituais de iniciação que os vinculam a um orixá, 

tornando-se filhos do orixá. Dessa forma, assimilam algumas das características do orixá a 

quem se dedicam. As filhas de Iansã, portanto, seriam “mulheres audaciosas, poderosas e 

autoritárias. Mulheres que podem ser fiéis e de lealdade absoluta em certas circunstâncias, 

mas que, em outros momentos, quando contrariadas em seus projetos e empreendimentos, 

deixam-se levar a manifestações da mais extrema cólera” (VERGER, 2002: 170). Os 

“arquétipos” de Oiá-Iansã correspondem às qualidades constantemente reivindicadas pelas 

feministas negras. 

 

Fig. VIII – Oyá-Iansã (Carybé) 
Fonte: < http://www.cadux.com/smb/ref/index.htm>. Acesso em: 20 de jun. 2011. 

                                                 
46 Cantos de louvação ao orixá, ressalta suas qualidades e realizações (LOPES, 2004: 499). 
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 A associação de Luíza Mahin a divindade Iansã é apresentada aqui como mera 

suposição feita a partir dos elementos do poema de Alzira Rufino. Mais adiante discutiremos 

situações em que a associação de Luíza a manifestações da religiosidade afrobrasileira é 

explícita, como no romance Um defeito de cor. 

 Como Alzira Rufino, Miriam Alves47 discute em sua obra a “condição feminina 

negra”, denuncia a farsa da democracia racial e “impulsiona uma fala política que dá à pessoa 

negra o lugar de sujeito no processo histórico” (SILVA, 2009: 6). A invisibilidade da mulher 

negra na literatura é um dos assuntos de sua predileção. Foi uma das primeiras mulheres a 

integrar o grupo Quilombhoje fazendo parte dele durante toda a década de 1980. Como 

Rufino, possui uma obra literária extensa conhecida tanto em território nacional quanto fora 

dele. Esse reconhecimento a fez receber o convite para ministrar os cursos de Literatura 

Afrobrasileira e Cultura Afrobrasileira na Universidade do Novo México (EUA). 

 

Fig. IX – Miriam Alves 
Fonte: Revista África e Africanidades, nº 2, 2011. 

 

 Em 1986 Miriam Alves publicou no Cadernos Negros o poema Mahin Amanhã:  

 

 
                                                 
47 É natural de São Paulo, nascida em 1952. Publica também sob o pseudônimo Zula Gibi (FIGUEIREDO, 

2009). Poeta, dramaturga, ensaísta e militante do movimento negro feminista, desde a adolescência engajou-
se na defesa da literatura e da negritude. Escrevendo textos de manifesto, poemas, contos, artigos, etc. É 
colaboradora ativa da revista Cadernos Negros, da Axé e outras do gênero. Participa de congressos, 
seminários e colóquios no Brasil e no exterior sempre discutindo literatura afrobrasileira (COELHO, 2002: 
491). 
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     Ouve-se nos cantos a conspiração 
     vozes baixas sussurram frases precisas 
     escorre nos becos as lâminas das adagas 
     Multidão tropeça nas pedras 
         Revolta 
     Há revoada de pássaros 
       Sussuro, sussurro: 
      --- é amanhã, é amanhã. 
       Mahin falou, é amanhã. 
     A cidade toda se prepara 
      Malês 
       Bantus 
        Geges 
 
         Nagôs 
     Vestes coloridas resguardam esperanças 
       Aguardam a luta 
     Arma-se a grande derrubada branca 
     A luta é tramada na língua dos Orixás 
       ----é aminhã, aminhã 
     Sussuram 
      Malês 
       Bantus 
        Geges 
 
         Nagôs 
       ---- é aminhã, Luiza Mahin falô. 
 

 

(ALVES, 1986: 46). 

  

 Em Mahin Amanhã, Miriam Alves joga com a sonoridade das palavras Mahin , 

amanhã e aminhã estabelecendo uma correlação entre Luíza Mahin, a perspectiva quanto ao 

futuro e um modo de falar do “povo” associado nesse caso aos escravos. Luíza Mahin é a 

detentora da palavra, ela ordena o início da revolta e “todos” depositam nela suas esperanças. 

Por meio da palavra, Luíza possui o poder de mobilização, domina a força da palavra.  

 Há no poema a afirmação de que a “luta é tramada na língua dos Orixás”, entendido 

literalmente como a língua yórùbá, falada pelos nagôs. Entretanto, outra interpretação 

possível é de que a expressão refere-se a palavra do orixá, o que faria de Luíza uma 

intermediária entre as divindades e os homens, como se desempenhasse o papel de uma 

ialorixá (popularmente conhecida como mãe de santo)48. A língua, a voz, o sussurro, a 

                                                 
48 As mães de santo, além de líderes espirituais, exerceram também uma liderança política fundamental que 

garantiu a preservação dos terreiros em tempo de perseguição policial (entre fins do século XIX e primeiras 
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palavra que marcam fortemente o poema são tratados no culto aos orixás como elemento 

fundamental de relação com as divindades.  

 Como anteriormente exposto, Cassirer (2004) atribui à “palavra dita e ouvida – forças 

reais”, a palavra é e age. Fábio Leite (1995) ao estudar sociedades tradicionais da África 

Negra, propõe que a palavra nessas sociedades possui íntima relação com o que ele chama de 

força vital. O homem é constituído de força vital ou em outro sentido, é personificação dessa 

força, que por sua vez traz em si o próprio preexistente.  

 

Nesse sentido, não raro, a palavra aparece como substância da vitalidade divina 
utilizada para a criação do mundo, confundindo-se com o chamado sopro ou fluido 
vital, sendo que no homem essa herança manifesta-se, em uma de suas formulações, 
através da respiração. O conjunto força vital/palavra/respiração é elemento 
constitutivo da personalidade, emergindo plenamente quando o homem o estrutura 
de maneira a criar a linguagem e o exterioriza através da voz (LEITE, 1995: 105). 

  

 Se a respiração e a palavra carregam consigo uma parcela do preexistente, faz-se 

necessária a observância quanto ao seu uso, pois ao emitir palavras, emite-se também uma 

parcela dessa “vitalidade”. Sendo a palavra ação ela pode desencadear uma série de eventos 

nem sempre desejáveis. 

 

[…] ao ser dirigida para atingir determinados fins, interfere na existência pois que, 
uma vez absorvida, pode provocar reações, controláveis ou não. É por isso que o 
aparelho auditivo é assemelhado aos órgãos reprodutores femininos: ambos são 
capazes de fazer gestar algo decisivo pela penetração, no interior dos indivíduos, de 
um elemento vital desencadeador do processo (LEITE, 1995: 105). 

 

 O poema de Miriam Alves nos possibilita pensar ainda na tradição oral, veículo 

primordial do mito, e principal mecanismo pelo qual as sociedades tradicionais africanas se 

estruturam politicamente garantem a transmissão dos conhecimentos que viabilizam a 

vivência cotidiana, a manutenção do culto aos ancestrais e a perpetuação de sua história. 

Dessa forma, por meio de Luíza Mahin não só a mulher negra, historicamente silenciada 

adquire voz, mas aspectos fundamentais da cultura afrobrasileira são invocados para compor 

                                                                                                                                                         
décadas do XX). A partir da análise das relações sociais estabelecidas entre Mãe Menininha e a sociedade 
baiana, Jocélio dos Santos (2002) constata que a ialorixá (bem como outras mãe de santo baianas) adotou 
como estratégia a incorporação de médicos, cientistas, intelectuais, políticos e até generais do exército como 
filhos de santo na função de ogãs da casa. Na qualidade de ogãs essas figuras respeitadas e influentes na 
sociedade intervinham em favor dos terreiros e de seus integrantes (SANTOS, 2002). 
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um cenário de questionamento das estruturas que nutriam os preconceitos raciais e de gênero. 

  

3.1.2. Um Defeito de Cor 

  

Ainda no campo da literatura, recentemente foi publicado por Ana Maria Gonçalves49 

Um defeito de cor (2006)50, no romance de 951 páginas a autora conta a vida de Kehinde51, 

nome africano que a escritora atribuiu à Luíza Mahin. O romance é narrado pela própria 

Kehinde, a bordo de um navio a caminho do Brasil, onde pretendia reencontrar seu filho. 

Luíza Mahin/Kehinde recorre a memória para narrar ao filho os eventos de sua vida. 

Consciente do estágio avançado de sua doença (a mesma que vitimaria Luiz Gama), Kehinde 

acredita que não conseguirá desembarcar em solo brasileiro, mas espera que sua companheira 

de viagem consiga entregar ao filho a carta escrita no trajeto. Ana Maria Gonçalves faz, dessa 

forma, uma clara referência à carta de Luiz Gama a Lúcio de Mendonça, documento que deu 

vida a Luíza Mahin. 

 

 

Fig. X – Ana Maria Gonçalves 

Fonte: Um defeito de cor (2009) 

                                                 
49 Nascida na cidade mineira de Ibiá (MG) em 1970, Ana Maria Gonçalves abraçou a literatura após abandonar 

a Publicidade. Um defeito de cor é seu segundo romance. 
50    Nesse trabalho foi utilizada a 5ª edição do romance, lançada em 2009.   

 O título é possivelmente uma referência a uma frase de Luiz Gama: “Em nós até a cor é um defeito[...]”. 
Disponível em: < http://www.afropress.com/colunistasLer.asp?id=889>. Acesso em 20 de jun. 2011. 

 Como veremos a autora mantém constante diálogo com o abolicionista, no prefácio chega a mencioná-lo ao 
explicar quem seria a protagonista dos manuscritos encontrados por ela. Não cita nominalmente o poeta, mas 
o descreve usando as informações mais divulgadas sobre Luiz Gama (provenientes da Carta a Lúcio de 
Mendonça) como o fato de ter sido vendido pelo pai, superado a escravidão e se tornado advogado, poeta e 
abolicionista (GONÇALVES, 2009). 

51 Significa “os eminentes vêm depois”, justifica-se pela protagonista ser uma ibêji (gêmea), segunda a nascer 
(EPEGA, 2005: 104). 
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Como Pedro Calmon, Ana Maria Gonçalves recorre a historiografia aliada a ficção na 

construção de sua narrativa52. No prefácio a autora cria um artifício de veracidade à sua 

história ao afirmar ter possivelmente encontrado documentos comprobatórios da existência de 

Luíza Mahin, bem como de sua atuação no Levante dos Malês. Justifica o romance como 

sendo o resultado da transcrição desse documento, mas que teria preenchido algumas lacunas 

deixadas pela precariedade do documento puído pelo tempo: 

 

Acredito que  poderia assinar este livro como sendo uma história minha, toda 
inventada – embora algumas partes sejam mesmo, as que estavam ilegíveis ou nas 
folhas perdidas […]. Se eu me apropriasse da história, provavelmente a autoria 
nunca seria contestada, pois ninguém até então sabia da existência dos manuscritos, 
nem em Itaparica nem alguns dos historiadores de Salvador para quem os mostrei 
(GONÇALVES, 2009: 16).  

 

Embora, não possamos colocar Ana Maria Gonçalves no mesmo grupo de mulheres 

que deu visibilidade à Luíza na década de 1980, não podemos ignorar o fato de ser ela própria 

intelectual negra, e de certa forma herdeira dos ideais das feministas negras daquele período. 

Devido a dimensão do romance, a grande quantidade de assuntos tratados, à sua abrangência 

temporal e espacial faz-se necessário aqui circunscrever alguns aspectos considerados mais 

pertinentes aos propósitos desse trabalho. Sendo assim, após uma breve contextualização 

sobre elementos gerais do romance, se procederá a análise de apenas um aspecto: o feminino 

em Um defeito de Cor53.  

Aos seis anos de idade Kehinde vivia com sua mãe, avó, irmão e irmã-gêmea em 

Savalu (cidade da região Mahi)54. Após a morte da mãe e do irmão, assassinados por 

                                                 
52 Cristiane Cortês define Um defeito de cor como um produto da Metaficção historiográfica que por sua vez se 

expressa “pela vontade de reinterpretar o passado com a consciência do poder da representação e, 
consequentemente, do poder de narrar e de sua importância na constituição das identidades das nações 
modernas” (CÔRTES, 2010: 59). 

53 Para análise completa do romance recomendo a leitura dos trabalhos de Aline Najara Gonçalves e Cristiane F. 
R. Araújo Côrtes, autoras respectivamente de Luíza Mahin entre ficção e história (2010) e Viver na fronteira: 
a consciência da intelectual diaspórica em Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves (2010). 

54 Ver Mapa do País Mahi na pág. 42 
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guerreiros do reino de Adandozan55, segue com o que restou da família para Uidá56. Nessa 

cidade, Kehinde, a avó e sua irmã Taiwo57 são capturadas por traficantes de escravos e 

embarcadas num navio negreiro. No navio silêncio, choro, lamento, fome, sede e doenças 

compõem o cenário de horror que se completa com a morte de muitos dos indivíduos que ali 

estavam, entre eles a avó e a irmã de Kehinde. Ainda no navio a menina estabelece os 

primeiros contatos com os malês, chamados também de muçurumins. Antes de desembarcar 

em solo brasileiro, Kehinde cria um artifício para escapar ao batismo cristão. Ela temia que 

recebendo um outro nome, seus ancestrais, voduns58 e orixás, não mais a reconhecessem e 

deixassem de zelar por ela. No momento da venda, ao ser questionada sobre seu nome cristão, 

a menina usa o nome dado a uma mulher que cuidou dela no navio após a morte de sua avó:  

 

A Tanisha tinha me contado o nome dado a ela, Luísa, e foi esse que adotei. Para os 
brancos fiquei sendo Luísa, Luísa Gama, mas sempre me considerei Kehinde. O 
nome que minha mãe e a minha avó me deram e que era reconhecido pelos voduns, 
por Nanã, por Xangô, por Oxum, pelos Ibêjis e principalmente pela Taiwo 
(GONÇALVES, 2009: 72-73).  

 

Após a venda vai viver na ilha de Itaparica como escrava de companhia da filha de seu 

senhor. Na fazenda entra novamente em contato com os africanos islamizados e aprende a ler 

com um deles, Fatumbi, o professor da sinhazinha. 

 

Fiquei feliz por poder assistir às aulas na qualidade de acompanhante da sinhazinha, 
e tratei de aproveitas muito bem a oportunidade. […] Enquanto a sinhazinha Maria 
Clara copiava as letras e os números que o Fatumbi desenhava no quadro-negro, eu 
fazia a mesma coisa com o dedo usando o chão como caderno (GONÇALVES, 
2009: 92).  

 

                                                 
55 Adandozan governou o Abomey entre 1797 e 1818 após um golpe de estado. Vendeu como escrava Nã 

Agontimé, viúva do rei Agonglo e mãe do rei Ghezo. Conta-se que seu filho teria enviado missões ao Brasil 
no intuito de recuperar a mãe, mas nunca mais a encontrou. Sugere-se que tenha sido a fundadora da Casa 
das Minas (FERRETTI, 1996: 102). 

56 Ver anexo E.  
57 “O primeiro a provar o mundo” (EPEGA, 2005: 104).  
58 Segundo Parés é o termo utilizado por sociedades do Golfo do Benin para designar suas divindades. Não há 

certeza quanto a sua etimologia, “mas, de modo geral, o termo evoca uma ideia de mistério, o inefável que 
não pode ser conhecido” (PARÉS, 2006: 37).  
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Tanto a sinhazinha Maria Clara quanto Fatumbi se tornaram grandes amigos de 

Kehinde na vida adulta. Por meio de Fatumbi é que Kehinde se envolve na rebelião malê. 

Seu primeiro filho, Banjokô, é fruto da violência sexual a que foi submetida pelo sinhô 

quando ainda era adolescente. Após a morte do patriarca a família se muda para Salvador. 

Nessa cidade, Kehinde é alugada para uma família de ingleses, onde aprende a língua, um 

pouco da culinária do país e estabelece novos contatos com os muçurumins. Os 

conhecimentos adquiridos nessa ocasião se mostraram essenciais quando se tornou 

ganhadeira. 

 

Os cookies eram gostosos, fáceis de fazer, e eu não estaria tirando a freguesia de 
ninguém, já que ninguém vendia cookies pelas ruas, e nem eram muitas as pessoas 
que sabiam fazê-los, o que aumentava a possibilidade de ter mais fregueses 
(GONÇALVES, 2009: 247).  

 

Sua atividade como ganhadeira permite criar vínculos com escravos, libertos, 

africanos de múltiplas etnias, portugueses donos de estabelecimentos e até um padre alemão. 

Nessa condição conhece aquele que seria o pai de seu segundo filho, mas não revela seu 

nome: 

 

Vou chamá-lo de Alberto porque não sei a quantas pessoas ele disse o nome 
verdadeiro, pois nem a mim disse, preferindo ser chamado pela alcunha, que 
também não vou revelar. Sei o nome certo de ouvir falar, nas poucas vezes em que 
estive com ele perto de quem o conhecia. Mas fiquemos com Alberto, porque a essa 
altura um nome já não tem importância alguma (GONÇALVES, 2009: 322).  

 

 Consegue sua liberdade a partir de um plano audacioso e astuto. Assim que fica livre 

descobre a gravidez e vai viver com Alberto num sítio onde passa a dar abrigo a escravos 

fugidos. Com o companheiro abre uma padaria, onde Fatumbi também viria a ser sócio. Com 

o fim do negócio, aluga o imóvel para os muçurumins que usam o local para as reuniões de 

preparação do levante. Após o fracasso da rebelião malê e da Sabinada, Kehinde foge para 

Itaparica receando ser presa mais uma vez por suspeita de envolver-se nas revoltas de 

escravos. De Itaparica segue para o Maranhão, para um tipo de retiro espiritual na Casa das 
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Minas. Ao retornar à Bahia Kehinde toma conhecimento do desaparecimento do filho 

Omotunde/Luiz Gama (Banjokô já havia falecido há algum tempo). Na esperança de localizar 

o menino segue até os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Sem esperanças de encontrá-lo 

decide retornar à África.  

 De volta ao continente africano casa-se, tem outros filhos, conhece o Chachá59 e funda 

uma construtora, a Casas da Bahia. Enriquecida envia os filhos para estudar na França. Já 

viúva e bastante doente, embarca contra a vontade dos filhos num navio rumo ao Brasil, após 

descobrir cartas antigas que davam como certa a localização de Luiz Gama em São Paulo. 

Cega devido ao diabetes incumbe sua companheira de viagem, Geninha (que considerava 

como filha) de fazer o registro de suas memórias e fazê-lo chegar até seu filho. 

 O romance percorre oitenta e quatro anos da vida de Luíza Mahin e perpassa uma série 

de eventos históricos como a Independência do Brasil, a proibição do tráfico negreiro entre 

outros, faz inúmeras referências a elementos da cultura africana e afrobrasileira como o 

Candomblé, a Casa das Minas, os Eguns, e mesmo a nomes de origem africana e seus 

significados como o de Luiz Gama, batizado como Omotunde que significa “a criança voltou” 

(GONÇALVES, A.N., 2010: 69). 

 Tal como mencionado por Luiz Gama na carta autobiográfica, Kehinde nega o batismo 

cristão e se mantém pagã “resistindo à aculturação e exaltando a identidade africana” 

(GONÇALVES, A.N., 2010: 64). Os diversos mecanismos de resistência utilizados pelos 

escravizados são constantemente mencionados pela personagem. Aline Gonçalves (2010) 

afirma que a autora utiliza esse recurso para demonstrar que a condição de cativo nunca foi 

aceita pelos africanos, que desde o início buscaram formas de escapar à escravidão. 

 A inteligência e a perspicácia teriam sido para Luíza Mahin, assim como para seu 

filho, a alternativa encontrada para superar os obstáculos impostos pela escravidão, bem como 

                                                 
59 O brasileiro Francisco Félix de Souza, mais conhecido como Chachá foi um grande comerciante de 
escravos que viveu e atuou em Ajudá (Reino do Daomé) entre 1800 e 1849 aproximadamente. Recebeu o título 
de “Chachá de Ajudá” do rei Guezo, como recompensa pelo apoio dado ao governante por ocasião do golpe de 
estado que destronou Adandozan. Ao associar-se ao rei Guezo, Francisco Félix tornou-se um “agente do rei em 
Ajudá”. Nessa posição angariou o respeito tanto de comerciantes locais quanto de comerciantes estrangeiros que  
“tinham de haver-se com ele, em vez de diretamente com o soberano, em tudo o que dizia respeito ao comércio”. 
Os privilégios comerciais dos quais usufruía permitiram ao Chachá fazer fortuna com o comércio transatlântico 
(LAW, 2001). 
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para obter a liberdade, conseguida em ambos os casos por meio da sagacidade. Dessa forma, 

como observa Aline Gonçalves (2010) a Luíza Mahin de Ana Maria é em muitos aspectos 

distinta da personagem construída por Pedro Calmon: “desde o princípio desta obra, é fácil, 

perceber que, no plano psicológico, a narradora-personagem é dotada de características 

ausentes ou contraditórias em relação àquelas atribuídas por Calmon à Luiza Princesa” 

(GONÇALVES, A.N., 2010: 64).  

 A opção de Ana Maria Gonçalves em respeitar o desejo expresso por Luiz Gama na 

carta, não atribuindo um nome ao pai, mas mantendo a incógnita a esse respeito, é um dos 

muitos mecanismos criados pela escritora na tentativa de estabelecer um diálogo direto entre 

Um defeito de cor e a Carta a Lúcio de Mendonça, colocando mãe e filho frente a frente 

como se as informações estivessem sendo confrontadas. As memórias de Luíza Mahin 

preenchem, assim, as lacunas na carta de Luiz Gama. Tais artifícios utilizados pela autora 

contribuem para o fortalecimento, poderíamos mesmo dizer renovação, do mito sobre a 

africana insurreta.  

 Acerca da relação entre mito e literatura, Mircea Eliade (2007) faz a seguinte 

consideração: 

  

Sabe-se que, assim como outros gêneros literários, a narrativa épica e o romance 
prolongam, em outro plano e com outros fins, a narrativa mitológica. Em ambos os 
casos, trata-se de contar uma história significativa, de relatar uma série de eventos 
dramáticos ocorridos num passado mais ou menos fabuloso (ELIADE, 2007: 163). 

 

 O filósofo afirma ainda que nas “sociedades modernas” o romance ocupou o lugar 

antes destinado a narrativa mítica (ELIADE, 2007). Entretanto, o mito não teria deixado de 

ser importante no imaginário coletivo, apenas teria assumido formatos condizentes com a 

modernidade: 

 

É difícil conceber um ser humano que não se sinta fascinado pela “recitação”, isto é, 
pela narração dos eventos significativos, pelo que aconteceu a homens dotados da 
“dupla realidade” dos personagens literários (que refletem a realidade histórica e 
psicológica dos membros de uma sociedade moderna, dispondo, ao mesmo tempo, 
do poder mágico de uma criação imaginária) (ELIADE, 2007: 164). 
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 Eliade (2007) considera ainda, que o tempo ou o afastamento da realidade objetiva 

proporcionado por ele, é o elemento que mais aproxima a função da literatura da função do 

mito:  

O tempo que se “vive” ao ler um romance não é, evidentemente, o tempo que o 
membro de uma sociedade tradicional reintegra, ao escutar um mito. Em ambos os 
casos, porém, há a “saída” do tempo histórico e pessoal, e o mergulho num tempo 
fabuloso, trans-histórico. O leitor é confrontado com um tempo estranho, 
imaginário, cujos ritmos variam indefinidamente, pois cada narrativa tem o seu 
próprio tempo, específico e exclusivo. O romance não tem acesso ao tempo 
primordial dos mitos; mas, na medida em que conta uma história verossímil, o 
romancista utiliza um tempo aparentemente histórico e, não obstante condensado ou 
dilatado, um tempo que dispõe, portanto, de todas as liberdades dos mundos 
imaginários (ELIADE, 2007: 164). 

 

 Ana Maria Gonçalves recorre a uma ampla variedade de elementos míticos para 

compor sua narrativa60. A maior parte desses elementos são evidentes como as referências aos 

orixás, a aspectos diversos da cultura tradicional africana e de modo ainda mais explícito a 

narração de mitos de fundação, mitos cosmogônicos e de estruturação sócio-política. Mas, há 

ainda um universo mítico menos evidente, como a situação em que se dá a narrativa. A 

protagonista encontra-se dentro de um navio, portanto em alto mar; e sua condição é a de uma 

mulher idosa e cega. Gilbert Durand (2002) trata a cegueira e a velhice como aspectos que 

podem ser traduzidos a partir do mesmo princípio, estariam ambos associados a inteligência. 

O autor associa o mar e a água ao tempo e a morte: “A água é epifania da desgraça e do 

tempo, é clepsidra definitiva” […] é a “substância simbólica da morte”. A água torna-se 

mesmo um convite direto a morrer [...]” (DURAND, 2002: 96). Nesse ponto, é importante 

relembrarmos que a protagonista dá inúmeras demonstrações de sua inteligência singular ao 

longo do romance e que faz questão de escrever a carta contando sua história, porque sabia 

                                                 
60   As referências ao universo mítico começam no prefácio intitulado Serendipidades. De acordo 
com Joseph Campbell em entrevista concedida no documentário O poder do mito, Serendipty deriva do sânscrito 
“Swarandwipa”, ou seja, Ilha da Seda o antigo nome do Ceilão. Trata da história de uma família que a caminho 
do Ceilão acaba passando por múltiplas e inesperadas aventuras (CAMPBELL: 2006). Ana Maria Gonçalves usa 
essa expressão para explicar como teria chegado aos manuscritos que originaram o romance. A autora define o 
termo como “aquela situação em que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto estávamos procurando 
outra, mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, preparados” e afirma Um defeito de cor é fruto da 
serendipidade” (GONÇALVES, 2009: 9). 
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que não chegaria viva em solo brasileiro. 

 Como mencionado no início desse ponto, um aspecto em particular será alvo de 

consideração nesse trabalho, o feminino em Um defeito de Cor.  Entende-se nessa perspectiva 

que Ana Maria Gonçalves parece ter criado uma personagem essencialmente atrelada a um 

universo feminino. Embora, transite e estabeleça pontos de contato com o mundo masculino, 

essas relações parecem marcadas por um certo estranhamento. Kehinde não conheceu o pai, 

seu único irmão morreu ainda muito jovem, perdeu dois filhos e tinha problemas de 

relacionamento com um terceiro. Com o marido, a relação é distante e a personagem confessa 

sentir alívio ao se tornar viúva. Por outro lado, as referências femininas são fundamentais e 

abundantes do início ao fim da trama, há uma constância dessas figuras que mesmo já 

falecidas ou distantes se conservam na personagem como é o caso da mãe, da avó, da irmã 

Taiwo, da sua “segunda mãe” Esméria e da sinhazinha. 

 Ana Maria Gonçalves expõe Luíza Mahin/Kehinde a elementos que na cultura 

africana e afrobrasileira são essencialmente do âmbito do feminino, como a divindade Oxum, 

o culto às Geledés, a Casa das Minas e a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Todos os 

elementos citados são referenciais religiosos vinculados a três diferentes tradições, 

respectivamente: culto aos orixás e ancestrais femininas (nagô), culto aos voduns (jeje) e 

cristianismo católico. O envolvimento da personagem com essas matrizes religiosas acontece 

de modo mais efetivo como na iniciação e no culto doméstico ou através da admiração como 

mera espectadora. De modo a exemplificar a marca do feminino na obra abordaremos 

brevemente os quatro elementos citados. 

 Como mencionado em outra oportunidade, Kehinde é filha de Oxum, orixá feminino, 

divindade que habita os rios, portanto a água doce “sem a qual a vida na terra seria 

impossível”. Essa divindade controla a fecundidade, razão pela qual as mulheres com 

dificuldades em engravidar recorrem a ela. Seus devotos a saúdam com a expressão “Ore 

Yèyé o” traduzida como “Chamemos a benevolência da mãe”. De acordo com Verger na 

África “Oxum é chamada de Ìyálóòde (Ialodê), título conferido à pessoa que ocupa o lugar 

mais importante entre todas as mulheres da cidade”.  Sua cor é o amarelo-ouro, devido a sua 

associação com a riqueza. Suas filhas são definidas como “mulheres graciosas e elegantes”, 
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“símbolos do charme e da beleza” (VERGER, 2002: 174-176). São mulheres determinadas 

que empregam  as qualidades provenientes da divindade ao perseguir seus objetivos 

obstinadamente. 

 

 

Fig. X - Oxum. Carybé. (aquarelaa).  

Fonte: Catálogo Exposição Museu Afro Brasil – As artes de Carybé: 2006, 177. 

 

Cristiane Côrtes (2010) percebe em Kehinde os atributos de Oxum, defende que Ana 

Maria Gonçalves teria desenvolvido a personagem a partir das qualidades da divindade. 

Justifica a partir da personalidade e das situações vividas por Luíza Mahin/Kehinde que:  

 

[…] de tão elegante, despertava ciúmes na sinhá. Quando vendia cookies na rua, 
andava muito bem vestida […]. Todo o seu comércio era próspero: a começar pelos 
cookies, depois a abertura da padaria que, rapidamente cresceu e distribuía doces e 
pães para a alta sociedade baiana; a fábrica de charutos que também foi um sucesso, 
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a exportação de óleo de palma, na África e, finalmente, a construtora Casas da 
Bahia. Todos muito bem sucedidos e sempre evidenciando a inteligência e charme 
da personagem. Sua facilidade de se comunicar, conviver e fazer amizades é outra 
característica importante (CÔRTES, 2010: 106). 

 
 Nos diferentes lugares em que morou, Kehinde se esforçou para manter o culto às suas 

divindades, sempre dando um jeito de providenciar um “quartinho” onde pudesse manter um 

altar com as imagens e elementos simbólicos dos seus orixás e voduns. Uma das imagens que 

mantinha consigo era uma estatueta de Oxum que havia ganhado de Agontimé, a rainha 

perdida do reino de Abomey. Essa estatueta desempenhou um papel fundamental num dos 

momentos mais dramáticos de Kehinde, quando foi comunicada pela sinhá de que seria 

vendida. A protagonista procurou a sinhá para comprar sua carta de alforria e a de seu filho 

Banjokô, porém não tinha como pagar o valor pedido, pois sua avaliação tinha determinado 

um preço bastante alto baseado em suas qualidades, como demonstra o trecho abaixo: 

 

Olhei o papel e nem tentei fingir que não sabia ler, pois lá estava escrito com todas 
as letras o valor de uma escrava de dezoito anos, criada de dentro, com excelente 
saúde, falando português e inglês, sabendo ler, escrever e comerciar muito bem, 
capaz de ter ganho próprio de mais de dez mil rés por mês, e do seu filho de seis 
anos, criado como se fosse da casa, de excelentes maneiras e muito inteligente, bem-
educado e que sabia tocar piano (GONÇALVES, 2009: 337-338). 
 

 A solução veio por meio da estatueta de Oxum, que continha o ouro que estava sendo 

guardado por Agontimé para usar na fundação de uma casa de culto aos voduns. Ao atirar a 

estatueta contra uma cobra que invadiu a casa e desapareceu inexplicavelmente logo em 

seguida, a peça rachou e revelou o pó de ouro em seu interior. Como não bastava ter o valor 

pedido para conseguir que a sinhá assinasse a carta, Luíza Mahin/Kehinde cria um 

estratagema (sugere-se que a ideia teria sido revelada por meio de Oxum no momento em que 

a estatueta vai ao chão) para persuadi-la. Assim, a conquista da liberdade é atribuída não só a 

inteligência de Kehinde, mas também às forças ocultas. Duas divindades surgem para dar 

auxílio a personagem, Oxum e Dan.  

 A avó de Kehinde tinha sido uma vodúnsi (sacerdotisa) de Dan, a Serpente Sagrada. 

Segundo Saulnier (2005: 13) Dan é o “vodun do sucesso pessoal, concretizado por uma 

progenitura numerosa, pela saúde, fortuna etc., realização do destino […] pessoal do 

indivíduo”. No Brasil Dan é cultuado na nação jeje-mahi, conhecido como “dono da nação 



 
 

92 

mahi” (PARÉS, 2006: 298). Com a proteção de Oxum e Dan, Kehinde obtém sucesso. A 

presença de Dan sugere também que a avó de Kehinde continuava zelando por ela. Em outros 

momentos da narrativa a avó se faz presente também através de sonhos, em um deles a avó 

pede que Kehinde dê atenção aos voduns, o que a leva à Casa das Minas. 

 A associação das duas divindades sugere outra forma de compreender a expressão jeje-

nagô (além dos aspectos históricos e geográficos anteriormente dispostos), no Brasil designa 

uma tradição religiosa que aglutina elementos de ambos os povos. Entretanto, Parés afirma 

que essa “justaposição de ritos” já ocorria em território africano “desde tempos imemoriais” e 

que é possível que alguns “voduns tenham origem iorubá” (PARÉS, 2006: 37;258). 

 Kehinde transita confortavelmente entre orixás e voduns, mas faz sua iniciação no 

culto aos voduns na Ilha de Itaparica, após seis meses vivendo na Casa das Minas com 

Agontimé. A Casa das Minas está localizada em São Luís no Maranhão, sua data de fundação 

é imprecisa, mas é provável que tenha surgido no início do século XIX. Os voduns cultuados 

são originários da família real de Abomey, razão pela qual se difundiu a lenda de que a casa 

teria sido fundada por Agontimé ou Nã Agotimé, rainha vendida como escrava por Adandozan 

após a morte de seu marido. Mas, não há qualquer confirmação dessa informação. O que se 

considera como certo é que as fundadoras eram africanas. A casa é governada por mulheres, 

apenas as filhas de santo (as vodúnsis) “recebem” voduns61. A tradição é matrilinear e os 

homens que participam da casa estão vinculados as vodúnsis, são seus maridos, filhos e netos 

(FERRETTI, 1996).  

 Diferente dos cultos acima mencionados as referências ao culto gèlèdé e a Irmandade 

da Boa Morte ocorrem no romance a partir da perspectiva de Kehinde enquanto expectadora. 

Ela não participa diretamente, mas demonstra respeito e admiração. Tanto que esclarece ao 

filho (para quem a narrativa é direcionada) que considera importante que ele saiba sobre esses 

cultos e prossegue narrando dois dos mitos que fundamentam o culto gèlèdé, sobre Oxum e as 

Iá Mi Oxorongá62. 

 

                                                 
61 Em depoimentos colhidos por Ferreti há referências a homens que recebiam voduns, mas segundo o 

pesquisador isso não ocorre já há várias décadas (FERRETTI, 1996). 
62 Anexo G: Oxum faz as mulheres estéreis em represália aos homens.  
 Anexo H: Iá Mi chegam ao mundo com seus pássaros maléficos. 
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Fig. XI – Vestimenta de culto Gèlèdé (Zinkpé) 

Fonte: Catálogo Exposição Museu Afro Brasil – Benin Está Vivo ainda lá, 2007: 79. 
 

 Na cultura Yorùbá, “o maior valor dado a mulher é de mãe porque os Yorùbá 

reverenciam as mães que eles também chamam de Ìya nlá (grandes mães) ou de Ìyààmi 

(nossas mães)” (AKÍNRÚLI, 2011: 1). O sentido de “mãe” aqui não se limita ao fato de a 

mulher ter filhos, mas está associado de forma mais ampla à mulher em geral e ao papel que 

lhes cabe nessa sociedade. As mulheres desempenham funções essenciais na sociedade yorùbá 

como a de comerciantes e administradoras. De acordo com Irinéia Santos (2008): 

 

A concepção africana da maternidade, ou da força espiritual feminina, torna-nas 
símbolos da adaptação e luta entre as forças masculinas e femininas, fundamentais 
para a manutenção da continuidade da vida. A importância disto reside tanto nas 
relações de gêneros e no papel comunitário da mulher na África, quanto na maneira 
como esses elementos mitológicos e ideológicos irão se ordenar nas religiões afro-
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brasileiras através da preponderância do papel feminino nos cultos (SANTOS, I., 
2008: 65) 

 
 Em quase todo o continente africano as “mães ancestrais” são reverenciadas como 

parte do “culto aos antepassados” (SANTOS, I., 2008). Iá Mi Oxorongá ou “minha mãe, a 

feiticeira” faz referência a um poder feminino primordial, presente desde o surgimento do 

mundo (VERGER, 1992). Segundo Pierre Verger (1992: 10) o “poder de ìyàmi é atribuído às 

mulheres velhas, mas acredita-se que, em alguns casos, pode pertencer igualmente às jovens, 

que o teriam recebido como herança da mãe ou de uma de suas avós”.  

 O culto está baseado em mitos que além de demonstrar o poder feminino alertam sobre 

os riscos que todos correm ao desrespeitar tal força: 

 

Crueldade, vingança, ira, controle e perseguição, aparecem como sinais do poder das 
Iá Mi numa visão aterradora, ao mesmo tempo em que doação, fecundação, 
proteção, dão a imagem da maternidade uma visão carinhosa e vital. As aparentes 
contradições acima não são inconciliáveis. Os orixás femininos mais cultuados nos 
Candomblés brasileiros representam aspectos socializados deste terrível poder das Iá 
Mi Oxorongá. Oxum por exemplo, possui domínio sobre a fertilidade humana, no 
mito deixa as mulheres estéreis em represália aos homens, por não permitirem a 
participação das mulheres no início da criação das reuniões de organização do 
mundo. Os orixás são obrigados a reconhecer que sem as mulheres a vida na terra 
não prospera. Oxum é muito celebrada no festival Geledé com o aspecto da “Mãe 
Encantadora”, muito doce, mas que sabe ser muito cruel quando se faz necessário, 
exigindo justiça às mulheres, parte essencial da vida (SANTOS, I., 2008: 71). 

 

 Assim, o culto gèlèdé tem como função reconhecer o “poder feminino sobre a 

fertilidade da terra, a procriação e o bem estar da comunidade”, homenagear e “agradar” as 

mulheres de modo a garantir o “equilíbrio do mundo” (SANTOS, I., 2008). Nas festividades 

gèlèdés os homens se vestem com roupas e máscaras que simbolizam diferentes aspectos dos 

mitos acerca das “grandes mães”, bem como partes do corpo feminino como os seios. É 

também uma forma de harmonizar as relações sociais, já que se trata de uma sociedade 

patriarcal (AKÍNRÚLI, 2011: 1-12). Acerca desse último aspecto, Verger faz a seguinte 

observação: 

 

A dança dos gèlèdè é a expressão da má consciência dos homens, vinda da época em 
que a sociedade matriarcal tornou-se patriarcal. O grande poder místico da mulher, 
utilizado na origem de maneira criativa para o trabalho da terra etc., pode ser 
transformado em uma arma destrutiva. Tudo, pois, deve ser feito para acalmar a 
mulher, apaziguá-la e dar-lhe compensações pela perda de sua posição política 
(VERGER, 1992: 24). 
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 Kehinde narra que ao retornar do Maranhão, de passagem pelo Recôncavo conhece 

algumas irmãs da Boa Morte e a convite delas participa da festa a Nossa Senhora. As irmãs 

que fazem o convite eram africanas da mesma região da protagonista e explicam que teriam 

aderido ao culto por associar Nossa Senhora com Nanã63. Segundo Irinéia Santos (2008), 

Nanã é um dos orixás femininos associados às Iá Mi Oxorongá. A avó de Kehinde, além de 

cultuar os voduns era também filha de Nanã. No “quartinho” onde ficavam os altares para 

suas divindades, Kehinde mantinha uma figura dessa orixá em respeito a sua avó. 

 A Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte é formada exclusivamente por mulheres 

negras que nas celebrações se vestem à maneira das quintadeiras que percorriam as ruas de 

Salvador no século XIX. Suas vestimentas e adornos também podem ser associados ao 

Candomblé, se considerarmos que as irmãs são também adeptas do culto aos orixás, algumas 

delas inclusive mães de santo. Tais informações remontam ao próprio surgimento da 

Irmandade que teria sido fundada por quitandeiras bem sucedidas, ex-escravas que se uniram 

para levantar fundos e comprar a alforria de importantes sacerdotisas do candomblé (RHBN, 

2009: 12-13). 

 

                                                 
63 Nanã ou Nanã Buruku é uma das orixás mais antigas do panteão iorubano. Segundo Verger (1997) “ Nàná é 

um termo de deferência empregado na região de Ashanti para as pessoas idosas e respeitáveis e […] esse 
mesmo termo significa “mãe” para os fon, os ewes e os guang da Atual Gana” (VERGER, 1997: 236). 
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Fig. XII – Irmandade da Boa Morte (Adenor Gondin) 
Fonte: Museu Afro Brasil. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/editor/assets/boa_morte4.jpg>. 

Acesso em 15 de jun. 2011. 
 

 A data de sua fundação é incerta, mas é provável que tenha surgido por volta de 1820. 

Conforme Verger (1992) em sua fundação essa confraria era formada por mulheres nagôs que 

se reuniam na Igreja da Barroquinha. A Irmandade da Boa Morte é composta por mulheres 

acima dos 50 anos e obedece a uma rígida hierarquia. As irmãs passam por etapas iniciáticas 

longas antes de ocupar um cargo de diretoria. O mais alto posto na irmandade, o de Juíza 

Perpétua só pode ser ocupado pela irmã mais idosa (RHBN, 2009: 12-13). 

 Em todos esses exemplos vimos uma presença marcadamente feminina na narrativa de 

Ana Maria Gonçalves. Tais elementos, ainda que aparentemente distintos estão em íntima 

relação com Luíza/Kehinde que se sente a vontade nesses ambientes. Por outro lado, ao 

descrever as duas ocasiões em que tentou contato com o culto Egungun (baseado nos 

ancestrais masculinos) revela ter experimentado um profundo desconforto que a teria levado a 

se arrepender da tentativa. De qualquer forma, tanto Oxum, quanto gèlèdés, Casa das Minas 

ou Irmandade da Boa Morte tratam de um poder feminino, de situações em que a mulher 

assume o comando e é respeitada (ou faz-se respeitar) por meio desse poder. Os mitos 
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escolhidos pela escritora são demonstrativos disso, a exemplo do mito de Oxum que revela 

sua determinação em se fazer ser ouvida e respeitada. Sobre esse aspecto temos ainda um 

diálogo entre Kehinde e a ialorixá Mãezinha: “Com palavras muito bem escolhidas e voz 

tranquila, a Mãezinha parecia receber inspiração especial ao falar de uma força que nós, 

mulheres, temos à disposição e devemos aprender a usar” (GONÇALVES, 2009: 578).  

 A figura feminina de maior representatividade na vida de Kehinde é a avó que está 

especialmente presente nas situações em que o sagrado se manifesta em sua vida. No navio a 

caminho do Brasil, a avó morreu “depois de dizer o que podia ser dito” e pediu a neta que 

mantivesse as tradições (GONÇALVES, 2009: 61). A protagonista faz o mesmo movimento 

que a avó ao tentar deixar esse legado para o filho. Por meio da narrativa dos eventos e das 

explicações sobre as tradições culturais africana e afrobrasileira, nota-se que Luíza/Kehinde 

se comporta como um Griot.  

 Definidos por Hampate Ba (1977) como os “grandes depositários da herança oral”, 

“memória viva da África” os griots, “conhecedores” ou “tradicionalistas” são respeitados por 

resguardarem a memória das sociedades tradicionais. Em geral, são pessoas mais idosas, 

dotadas de memória excepcional e conhecedoras de amplos aspectos das tradições, como as 

técnicas de cultivo, tecelagem, caça, propriedades medicinais das plantas, história de fundação 

das sociedades e conhecimentos do universo do sagrado. Perfil que corresponde a 

personagem criada por Ana Maria Gonçalves. Dessa forma, Luíza Mahin/Kehinde deixa um 

legado para Luiz Gama, e na perspectiva desse trabalho essa herança é também destinada as 

mulheres negras.  

 

 3.2. Materialidade em múltiplas linguagens: rosto e voz de Luíza Mahin 

 

 A literatura não foi o único espaço de ação do Feminismo Negro inspirado por Luíza 

Mahin. O cartaz abaixo convoca para a inauguração em 09 de março de 198564, da Praça 

Luiza Mahim, feito realizado pelo Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo que dessa 

maneira conseguiu materializar sua memória, perpetuando-a num espaço público, 

tradicionalmente reservado aos grandes vultos da história oficial. A escolha do local não foi 
                                                 
64 A inauguração da praça Luiza Mahim em 09 de março integrou as comemorações preparadas pelo 

Feminismo Negro para o dia internacional da mulher naquele ano. 



 
 

98 

aleatória, a praça está localizada na Freguesia do Ó65, que conforme informação de Sueli 

Carneiro (diretora do Geledés – Instituto da Mulher Negra) concentra um significativo 

contingente populacional negro (CARNEIRO, 2006: 48).  

 

Fig. XIII - Cartaz de inauguração da praça Luiza Mahim. 
Fonte: BRAZIL & SCHUMAHER (2007:364) 

  

 A praça é, segundo Le Goff (2003) um monumento, definido pelo historiador como um 

material da memória. A função do monumento é “fazer recordar”, “instruir”66. Sua existência 

resulta tanto de ações não-intencionais, como as ruínas de um templo ou cidade, como de 

ações intencionais, como os arcos de triunfo, os museus, as obras comemorativas de 

arquitetura ou escultura, bem como a nomeação de espaços públicos em referência a 

elementos significativos da cultura de um povo. Na concepção do historiador o monumento 

seria, portanto “um legado à memória coletiva” (LE GOFF, 2003: 526). As consequências da 

perda da memória ou as consequências do esquecimento seriam, segundo Eliade (2007) o 

equivalente a “perda de si mesmo”, a “desorientação” e a “morte”67.  

 

Uma existência individual se torna, e se conserva, uma existência plenamente 
humana, responsável e significativa, na medida em que ela se inspira nesse 
reservatório de atos já realizados e pensamentos já formulados. Ignorar ou esquecer 
o conteúdo dessa “memória coletiva” constituída pela tradição equivale a uma 
regressão ao estado “natural” (a condição acultural da criança), a um “pecado” ou a 
um desastre (ELIADE, 2007: 112). 

 
                                                 
65 Ver anexo F – Vista parcial da praça Luiza Mahim em 2011. 
66 O conceito de monumento aplica-se também à produção escrita (Cf. Le Goff, 2003: 526). 
67   Tal afirmação foi feita pelo filósofo com base em análises das sociedades hindu e grega. 
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 Considerando que a razão de ser do monumento consiste em “perpetuar a recordação”, 

pode-se considerar que a fixação do nome de Luíza Mahin nesse espaço físico revela a 

intenção do Feminismo Negro em resguardar a memória da africana insurreta dos riscos do 

esquecimento, que em última instância poderia acarretar em prejuízos para o próprio grupo 

(LE GOFF, 2003). Diante disso vale lembrar que as feministas negras vinham travando uma 

enorme batalha contra a historiografia oficial pelo reconhecimento do protagonismo feminino 

negro na história do Brasil.  

 Nessa perspectiva se tomarmos o sentido instrutivo do monumento, a atribuição do 

nome de Luíza Mahin à praça pode ser entendida dentro de uma proposta de ampliação de seu 

conhecimento, da necessidade de fazê-la chegar a uma parcela maior da população negra68. 

Sendo o mito e o monumento elementos que independem da escrita, podem alcançar grupos 

sociais que não tiveram acesso a educação formal. Desde suas primeiras configurações o 

movimento negro manteve na pauta a educação como um assunto de primeira ordem. A baixa 

escolarização ou sua completa ausência atingia (e ainda atinge) grande parte da população 

afrodescendente, dificultando o acesso ao mercado de trabalho e à plena cidadania como 

muitas organizações negras apregoavam. A produção literária, dessa forma tinha um alcance 

restrito, ficando geralmente limitada à intelectualidade negra e ao meio acadêmico. Nesse 

sentido o mito enquanto elemento flexível é igualmente eficaz em suas diversas formas de 

manifestação, seja pela literatura, pela oralidade ou por meio de um objeto físico 

(CASSIRER, 2004). 

 Se aplicarmos ao exemplo da praça o sentido de “pars pro toto” a partir de Cassirer 

(2004), temos que a praça como parte do todo que compõe o mito Luíza Mahin, corresponde 

integralmente ao próprio mito.  

 

O todo é a parte no sentido em que entra nesta com toda sua essência mítico-
substancial, e até mesmo sensível e materialmente de alguma forma nela “se 
instala”. […] Cada vestígio deixado por alguém é considerado uma parte real dele, 

                                                 
68  Outros espaços públicos receberam o nome de Luíza são exemplos: Escola Estadual Luiza Mahim 
localizada no bairro Jd. Armação em Salvador. Centro Educacional Luiza Mahin (trabalha com jovens do sexo 
feminino que cumprem medidas sócio-educativas) está localizado na cidade do Rio de Janeiro. Há uma Rua 
Luiza Mahin localizada na cidade de Embu (São Paulo) e outra em Curitiba (Paraná). 
 Disponível em http:// www.correios.com.br. Acesso em 14 de dezembro de 2010. 
 Disponível em http:// www.apontador.com.br. Acesso em 14 de dezembro de 2010. 
 Disponível em http:// celuizamahin.blogspot.com. Acesso em 14 de dezembro de 2010. 
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que pode reagir sobre ele como um todo [...]. E a mesma lei mítica de “participação” 
não vigora apenas onde se trata de relações reais, mas também onde, em nosso 
sentido, se trata de relações puramente ideais. Tampouco o gênero está para aquilo 
que abrange, que contém como espécie ou indivíduo, segundo a relação de um 
universal que determina logicamente este particular, mas está imediatamente 
presente neste particular, vive e age nele (CASSIRER, 2004: 122). 

 

 O mesmo princípio pode ser aplicado à imagem, que conforme o filósofo: “não 

representa a “coisa” - ela é a coisa, de forma que a substitui em seu presente imediato” 

(CASSIRER, 2004: 78). Tomemos como exemplo o cartaz que convida para a inauguração da 

praça, onde nota-se a vinculação do nome de Luíza Mahin a imagem de um rosto. Segundo 

Cassirer, a imagem sintetiza a universalidade do mito, personifica-o e o substitui na medida 

em que permite que o mito se faça presente por meio dela. Como o nome próprio69, a imagem 

porta e revela a essência do ser:  

 

E assim como o nome, é especialmente a imagem de uma pessoa ou de uma coisa o 
que permite tornar imediatamente clara a indiferença do pensamento mítico com 
respeito a toda a variedade de “graus de objetivação”. Do ponto de vista do 
pensamento mítico, para o qual todos os conteúdos se concentram num único nível 
de ser, para o qual todo percebido já possui como tal um caráter de realidade, para a 
imagem vista vale o mesmo que para a palavra dita e ouvida – é dotada de forças 
reais. Também a imagem não apresenta a coisa somente para a reflexão subjetiva de 
um terceiro, de um espectador, mas é uma parte de sua própria efetividade e eficácia. 
Assim como o nome próprio de alguém, a sua imagem também é um alter-ego: o 
que lhe sucede, sucede à própria pessoa (CASSIRER, 2004: 84). 

 

 Em pesquisa realizada na ferramenta de busca Google, apenas nas dez primeiras 

páginas, foram encontrados trinta e três resultados para o nome de Luíza Mahin70 em sites 

pessoais (blogs) e institucionais, em sua maioria vinculados à questões abordadas por 

seguimentos do movimento negro, principalmente aqueles que tratam da mulher negra. Foram 

localizados textos e inúmeras imagens atribuídas à Luíza. Entre tantas, destacaram-se duas, 

pela quantidade de suas reproduções nos sites visualizados71. Nessas imagens, como bem 

                                                 
69  Acerca do nome, Cassirer esclarece que “[…] para o pensamento mítico originário o nome é ainda mais 
do que uma tal pele: ele expressa o interior, essencial da pessoa e “é” exatamente esse interior. Nome e 
personalidade fundem-se num só”  (2004: 82). 
70 Foram considerados apenas os resultados que traziam especificamente biografias de Luíza Mahin, sendo 

portanto, desprezados aqueles que faziam menção a ela por ser mãe de Luiz Gama. 
71 Acessos realizados em 08 de maio, 29 de junho e 31 de dezembro de 2010. Sites e blogs visualizados: 
Wikipédia, Diário Liberdade, Só biografias, Marco Negro, Casa de Cultura da Mulher Negra, Cultura Black, 
Criola, Conversa de Menina, Julio Diagonjusi, Jabaquara on line, PSTU, Prefeitura de São Paulo, No Contexto 
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notou Aline Gonçalves (2010), percebe-se a associação de Luíza Mahin a escritora Carolina 

Maria de Jesus. Abaixo foram colocadas lado a lado, para efeito de comparação imagens 

atribuídas a Luíza (à esquerda) e fotografias de Carolina (à direita). 

 

  

Fig. XIV – Luíza Mahin e Carolina Maria de Jesus. 
Fonte: Gonçalves, Aline Najara da Silva. Entre o popular e a historiografia, uma imagem controversa: o caso 

Luíza Mahin, Salvador, V ENECULT, 2009. 
 

                                                                                                                                                         
do letramento, Portal Capoeira, Istoé, Ceabra, Apeoesp, Scribd, Africa e Africanidades, Adital, Mulher 500, 
Luta pela educação, Agora é com ela, entre outros. Os sites e blogs citados foram apenas “visualizados” no 
intuito de perceber a difusão de Luíza Mahin na internet. Aqueles de onde foram retiradas informações estão 
devidamente citados nas Referências Bibliográficas. 
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Fig. XV – Luíza Mahin e Carolina Maria de Jesus. 
Fonte: Gonçalves, Aline Najara da Silva. Entre o popular e a historiografia, uma imagem controversa: o caso 

Luíza Mahin, Salvador, V ENECULT, 2009 (imagem à esquerda). 
Fonte: Instituto Moreira Salles. Disponível em: http://acervos.ims.uol.com.br. Acesso em: 13 de dez. 2010 

(imagem à direita). 
  

 Carolina Maria de Jesus72 foi uma escritora mineira que viveu grande parte de sua vida 

na cidade de São Paulo e tornou-se famosa na década de 60 ao publicar Quarto de Despejo: 

diário de uma favelada (1960), em que narra o cotidiano de pobreza e fome vivenciado por si 

própria e demais moradores da favela do Canindé. Carolina saiu de Minas gerais em direção a 

São Paulo, peregrinando de cidade em cidade, entre os dois estados, realizando trabalhos 

como doméstica ou babá e foi exatamente como empregada doméstica que chegou à cidade 

onde viveria até o fim de sua vida.  

Na capital paulista ganhava seu sustento e de seus três filhos, catando papéis. Era 

semi-alfabetizada, mas tinha enorme gosto pela leitura e pela escrita, lia os livros, jornais e 

revistas que catava nas ruas e separava o que poderia servir como caderno de notas, onde 

escreveu os diários mais tarde publicados. Além do já citado Quarto de Despejo, assim 

intitulado, pois dizia ser a favela o quarto de despejo da sociedade brasileira, publicou 
                                                 
72 Embora haja dúvidas quanto à exatidão da data de nascimento de Carolina, em certidão consta o dia 18 
de agosto de 1914. Faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977 (CASTRO & MACHADO, 2007). 



 
 

103 

também Casa de Alvenaria (1961) e Pedaços de fome (1963) (CASTRO & MACHADO, 

2007). 

 Segundo as autoras de Muito bem, Carolina!, Carolina Maria de Jesus é descrita por 

seus contemporâneos como uma mulher geniosa, inquieta, explosiva, atrevida, petulante, 

ousada, corajosa, arredia, rebelde. Não parava em nenhum emprego era demitida ou se 

demitia, pois era “capaz de questionar e desafiar autoridades”. A audácia lhe rendeu o apelido 

de “língua de fogo”. Na favela era ela quem chamava a polícia quando havia algum problema 

e mediava as brigas entre os moradores, defendendo os mais fracos (CASTRO & 

MACHADO, 2007: 27;43). 

 Seu espírito independente nunca permitiu que se casasse, embora não lhe tenha faltado 

oportunidade como afirmam Castro e Machado (2007): 

 
Em relação aos homens, sua atitude é ambivalente: ao mesmo tempo os maldizia e 
os desejava. Seu namoro com Sr. Manoel, por exemplo, foi duradouro, mas sempre 
complicado, com brigas. Apreciava sua vida regrada e seu trabalho bem remunerado, 
às vezes recebia dinheiro dele, mas não queria um compromisso mais firme. 
Recusou seu pedido de casamento por já estar madura e pensar que não daria certo: 
“Um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que 
levanta para escrever. E que deita com o lápis e papel debaixo do travesseiro” 
(CASTRO & MACHADO, 2007: 40).  

 

É possível perceber algumas semelhanças entre as personalidades de Carolina e Luíza, 

particularmente ao observarmos os atributos de independência e insubordinação atribuídos a 

ambas. Durante as comemorações dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, Carolina 

Maria de Jesus foi “lembrada como um baluarte” da luta anti-racista. (CASTRO & 

MACHADO, 2007: 125). 

 O caso de Luíza Mahin não é único na memória afrobrasileira, outras figuras lendárias 

desse imaginário também tiveram seus rostos construídos a partir da memória coletiva, como 

Zumbi dos Palmares ou a partir da ligação com a imagem de outro indivíduo, como ocorreu 

com a escrava Anastácia (SOUZA, 2007). Mônica Souza, afirma que a imagem popularmente 

conhecida da escrava surgiu na Igreja do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, 

localizada no Rio de Janeiro, 

 

Conta-se que no princípio da década de 1970, Yolando Guerra, membro da 
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irmandade desta igreja, promovia palestras sobre a escrava Anastácia no Museu do 
Negro, situado numa sala anexa à Igreja do Rosário. […] Para ilustrar suas palestras, 
Yolando utilizava um pôster com uma litografia de Etienne Arago que retratava uma 
escrava. Em pouco tempo, a figura padrão desta litografia foi copiada e modificada 
por um admirador, dando origem à figura de Anastácia. As principais modificações 
introduzidas referem-se à cor dos olhos da imagem, que se tornaram 
impressionantemente azuis (SOUZA, 2007: 18-19). 

  

 Conforme definido por Cassirer (2004), o mito não conhece distinção entre real e 

ideal. De modo que a realidade objetiva e o imaginário individual ou coletivo mesclam-se de 

forma indistinta ao estabelecer uma relação de identidade recíproca. Tal princípio pode ser 

apropriado para auxiliar na compreensão das relações estabelecidas entre Carolina Maria de 

Jesus e Luíza Mahin, onde a objetividade de uma complementa a subjetividade da outra, e a 

partir desse processo ambas tornam-se igualmente palpáveis. 

 Ainda nesse aspecto, vejamos o caso da radionovela A lenda de Luiza Mahim (15´11´´) 

de Fábio Malavoglia73. Em 2004 a Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao 

Ministério da Cultura que entre outras ações, atua na promoção da história e cultura 

afrobrasileiras, premiou uma série de programas de rádio que abordaram a história e 

trajetória da cultura negra, entre eles a mencionada produção. 

 Trata-se de uma radionovela em que duas figuras centrais, Olódùmaré e Luíza Mahin, 

dialogam sobre a trajetória desta última. Olódùmaré é o deus supremo do panteão Yorùbá, 

criador dos orixás, a quem entregou parte de seus poderes e incumbiu de vigiar e governar o 

mundo e os homens. Não trata diretamente com os humanos, que devem dirigir suas preces e 

pedidos aos orixás (VERGER, 2002). Na obra de Malavoglia, Olódùmaré só se revela ao 

final, ao longo da história é chamado de juiz por Luíza e a interroga sobre o que teria feito em 

vida.  

 Em vários momentos do texto, percebe-se referências à carta de Luiz Gama, ao 

romance de Pedro Calmon e à obra de Arthur Ramos, como demonstram os trechos da 

transcrição de A lenda de Luiza Mahim. 

 

[...] 
(Juiz) – Tua casa, então era um centro de revoltas? 
(Luíza Mahin) – Perdi a conta de quantas. Por vinte anos fustiguei o branco. 
[...] 

                                                 
73 Tanscrição completa no Anexo I. 
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(Juiz) – Havia filho, porém não houve pai. 
(Luíza Mahin) – Nunca mais vou falar o nome desse homem, que vendeu nosso 
filho pra pagar uma dívida de jogo. De mim, meu Luiz não esqueceu. A ele nunca 
mais se quer citou. Da memória de Deus nós o apagamos. 
(Juiz) – E no entanto, foi com ele que você gerou Luiz? 
(Luíza Mahin) – Sedutor. Isso ele era. Regalava-se com a caça, com as armas, 
cavalos e mulheres. Eu, incluso meu senhor. Mas, Luiz puxou a mim. Tanto assim 
que nasceu em dias de luta. 
[...] 
(Licutan) – Perdão, princesa por pedir que viesse a esse ermo, mas não vamos essa 
guerra começar sem saber quem vai ser nossa rainha. 
(Luíza Mahin) – Licutan, Calafate e Dandara até você? 
(Dandara) – Os malê todo princesa. Luiz Sanin, o Ahuna, Vitório Sule, mas não 
vamos conseguir sem o apoio dos nagô. 
(Luíza Mahin) – A nação jeje-nagô eu represento. Selo aqui esse pacto de guerra 
com meus irmãos malê. Lutaremos lado a lado que o branco seja morto ou então 
subjugado. 
(Licutan) – E Luiza dos Mahin da Bahia será rainha. 
[...] 
(Dandara) – Eu, Dandara reconheço em ocê nossa rainha. 
[….] 
(Luíza Mahin) – Fuzilaram eles. Licutan, Ahuna, Dandara, Sanin, Calafate, Sule, 
Nzinga. 
[...] 
(Juiz) – Pra onde você foi? 
(Luíza Mahin) – Fui pro sul, pro Rio de Janeiro. Me escondi bem na boca do leão. 
Meus irmãos me ajudaram em toda parte. Descobri que nem gente eu era mais, eu 
era símbolo: a princesa insurreta dos nagôs. 

 

 Há ainda clara referência ao imaginário constituído pelo Feminismo Negro, 

Malavoglia traz para a história de Luíza, outras mulheres emblemáticas: Dandara e Nzinga. 

Assim como Nzinga já apresentada anteriormente, Dandara é também nome forte no interior 

do movimento negro. Teria sido uma das lideranças femininas do Quilombo dos Palmares, 

aliada de Ganga Zumba, a quem combateu mais tarde junto com Zumbi, por discordar dos 

termos do tratado de paz assinado por Ganga (BOMFIM & SILVA, 2007: 95). É também 

considerada esposa de Zumbi dos Palmares e mãe de seus três filhos. Tanto Dandara, quanto 

Nzinga estão fora do contexto temporal e geográfico de Luíza Mahin, mas possuem em 

comum a característica de símbolos da luta da mulher negra. Poderíamos pensar que 

Malavoglia, apenas confunde o nome de Dandará74 (líder da insurreição malê) com 

                                                 
74 Dandará (Elesbão do Carmo) era um dos mais importantes mestres muçulmanos de Salvador à época da 
insurreição. Africano liberto era comerciante de fumo e vivia com Emereciana, haussá como ele. Em sua loja 
recebia e ensinava discípulos nas lições religiosas, portanto lia e escrevia em árabe, era considerado um 
emissário do Islã. Não se sabe o que teria ocorrido com Dandará após o fracasso do levante, há documentos de 
sua prisão e interrogatório, mas não da sentença. (REIS: 2003, 295-297) 



 
 

106 

Dandara, mas a citação a Nzinga nos faz crer que sua atitude foi intencional.  

 Num trecho em que foi questionada sobre o resultado do levante, Luíza responde que 

todos foram fuzilados e cita seus nomes: Licutan, Ahuna, Dandara, Sanin, Calafate, Sule, 

Nzinga. Correspondem corretamente, como líderes da Rebelião Malê, os nomes de Ahuna, 

Pacífico Licutan, Luís Sanin, Manoel Calafate e Nicobé Sule. Elesbão do Carmo, o 

Dandará teria sido substituído na versão de Malavoglia por Dandara, personagem feminino na 

radionovela e no lugar de Dassalú surgiu Nzinga, completando o quadro dos sete líderes do 

levante (REIS, 2003: 283). 

 A partir do diálogo estabelecido com Olódùmaré, Luíza é alçada a um novo patamar, 

ganha contornos sobre-humanos, se equipara aos orixás ao acessar uma divindade que não se 

relaciona com os homens, tal qual afirmado por Verger (2002) e por Eliade, que define 

Olódùmaré a partir do conceito de Deus otiosus. Esse conceito procura determinar a 

“essência” dos princípios religiosos (manifestações sobrenaturais) em sociedades as mais 

diversas, dentre elas, a  Yorùbá. O Deus otiosus define-se por ser o “ser supremo”, que criou a 

Terra e a vida que nela habita. Mas, ao fim do processo de criação se retirou “para o Céu” 

deixando de participar da vida humana. De modo, que não se realizam cultos específicos para 

essa divindade. Olódùmaré não pode ser acessado diretamente pelos humanos, sendo 

necessário o intermédio dos orixás (ELIADE, 2007). Luíza não apenas conversa 

“amigavelmente” com Olódùmaré mas ele oferece a ela seu reino e promove o reencontro 

com o filho: 

 

(Juiz) – Se levanta então, Luíza das princesas dos mahins. Longo tempo tu lutaste 
para enfim chegar aqui. Entra e toma o que é teu. É teu reino e ele é sem fim. Pois 
eu sou Olodumaré, o teu pai, teu ancestral que agora te coroa. Estás viva para 
sempre. Vem, o teu filho está aqui e quer te ver, ó Luíza dos mahin. 

 

 Nesse capítulo procuramos determinar os meios pelos quais o mito Luíza Mahin teria 

surgido e se consolidado no imaginário afrobrasileiro, especialmente entre as feministas 

negras. Vimos que essas mulheres comportam-se tanto como produtoras quanto como 

receptoras das informações sobre Luíza, estabelecendo assim, o processo dialético do mito, 

que segundo Cassirer (2004) é um dos aspectos fundamentais de sua natureza. Dessa forma, 

temos que o imaginário e o mito alimentam o inconsciente coletivo tanto quanto são 
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alimentados por ele. Mônica Souza, ao analisar o culto à mítica escrava Anastácia relata que 

aos que questionavam sua fundamentação histórica, Gilberto Gil e Antônio Risério 

responderam “que a certidão de nascimento fora conferida pela sociedade, não através da 

burocracia oficial de registros e títulos, e que era relevante o fato de a entidade milagreira ser 

negra e escrava, desenhada popularmente como uma negra libertária” (SOUZA, 2007: 22, 

grifos nossos).  

  Cassirer concordaria com ambos, pois o filósofo defende que o próprio processo 

através do qual o mito surge é “uma verdadeira história” razão pela qual não se pode incorrer 

no erro de negá-lo enquanto “verdade histórica” (CASSIRER, 2004).  

 Ao constituir-se enquanto mito, Luíza Mahin ressignifica a história da mulher negra no 

Brasil e torna-se sinônimo de mobilização, resistência, capacidade de superação e 

inteligência, atributos fundamentais na configuração de uma identidade positiva, como 

veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4: UM MITO LIBERTÁRIO?  

 

 

 

 

Constatação 

 

Quando se viu, 
quis voltar 

esconder-se 
sumir-se 

anular. 
 

Tanto fez pra desfazer, 
tanto sangrou para não sangrar 

tanto aspirou 
cuspiu 
bebeu, 

se deu, lutou, 
que ao se vencer, se amou, 

 
Hoje exibe a negra bela cara 

ao sol ardente que reveste a rua, 
satisfaz-se 

A vida é uma cabeça 
A consciência é sua 

 
(Geni Guimarães) 
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 Tendo demonstrado nos capítulos anteriores os mecanismos pelos quais Luíza Mahin 

se constituiu como mito, propõe-se nesse último capítulo determinar a funcionalidade do mito 

como ferramenta de constituição de identidade. Nesse sentido, cabe relembrar a afirmação 

feita por Rafael Garcia (2010) que em análise à obra de Cassirer constatou que o filósofo 

compreende que o “sentimento comunitário” é dado “ainda dentro e a partir da esfera mítica”. 

 

4.1.Uma questão de identidade 

  

 A década de 1980, pela proximidade com o centenário da abolição e as expectativas 

geradas pela constituinte quanto ao surgimento de um novo Brasil pós-ditadura, mobilizou a 

intelectualidade negra na produção artística e ações reivindicatórias que lhes dessem 

visibilidade e garantissem uma posição mais igualitária nesse novo Brasil. 

 O centenário da abolição foi um marco para a militância negra, nesse momento as 

discussões acerca da questão racial se intensificaram devido as comemorações programadas 

por todo o país. Os militantes se opuseram às celebrações por acreditarem não haver razão 

para festa considerando que a maior parte da população negra ainda vivia em condições de 

vida deploráveis. Havia ainda a rejeição ao dia da assinatura da lei Áurea, pois a data estava 

atrelada à ideia de que a abolição foi muito mais o resultado da benevolência da princesa do 

que da resistência dos escravizados. Dessa forma, rejeitar o 13 de maio era também um 

mecanismo de enaltecer a luta e a resistência dos africanos e seus descendentes contra a 

escravização. Nesse contexto, a data da morte de Zumbi (20 de novembro) ganha força e 

passa a ser tratada como Dia da Consciência Negra, enquanto o 13 de maio concentra as 

discussões em torno do combate ao racismo75 (ALBUQUERQUE & FILHO, 2007).  

  Ativistas negros, historiadores e cientistas sociais participaram das atividades do 

Centenário e contribuíram para o questionamento da historiografia tradicional e do conceito 

de democracia racial brasileira (HANCHARD, 2001). Assim, Zumbi dos Palmares e outras 

                                                 
75 Como consequência das ações do movimento negro à época do Centenário a Constituição Federal de 
1988 “prevê que a prática de racismo é crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão” 
(ALBUQUERQUE & FILHO, 2007: 19). 
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figuras associadas ao período da escravidão foram exaltadas como parte da estratégia de 

valorização da resistência e da cultura afrobrasileira, entendida como extensão das tradições 

africanas (ALBUQUERQUE & FILHO, 2007). No entanto, essas ações só foram possíveis 

devido ao trabalho consistente realizado pelo movimento negro que como “sujeito político” 

assumiu a função de desenvolver um projeto político-ideológico que canalizasse “os 

interesses” e as “reivindicações” da “coletividade negra” (DOMINGUES, 2005). 

  Petrônio Domingues (2005) define a coletividade (“comunidade”) como fator 

essencial para o surgimento de organizações do movimento negro, que o autor só considera 

possível a partir da tomada de consciência dos negros quanto à “experiência comum da 

discriminação”. Entretanto, tal experiência não é suficiente para fortalecer os laços entre os 

membros do grupo, composto – como qualquer agrupamento – por indivíduos distintos 

quanto à escolarização, “filiações partidárias”, crenças religiosas, etc. De modo que, 

 

A identidade do grupo não é pré-existente, essencial ou trans-histórica. Ela é 
decorrência da posição que o grupo assume na estrutural (sic) social, da existência, 
de uma história comum e do surgimento de uma consciência de sua especificidade. 
A identidade política do grupo negro se realiza essencialmente em seus organismos 
de defesa (as organizações negras), os quais dão substância, atualizam e reatualizam 
essa identidade. Ela também depende das experiências, dos objetivos práticos do 
grupo e dos valores que ele esposa e que lhe dão sentido (DOMINGUES, 2005: 27). 

 

  No intuito de fortalecer aspectos que se sobrepusessem às “divergências político-

ideológicas e as contradições que regem as organizações do movimento negro” e que 

poderiam representar “um entrave para a união e, no limite, para a continuidade do 

movimento” foi essencial destacar elementos de consonância, como o passado de 

escravização, exploração e injustiça (DOMINGUES, 2005: 29).   

 A escassez de bibliografia específica sobre o assunto, associada à urgência de 

efetivação do projeto político-ideológico das organizações negras deu vazão ao imaginário 

coletivo. A partir desse imaginário, determinadas personalidades históricas ganharam 

atributos nem sempre em acordo com a historiografia, enquanto figuras essencialmente 

lendárias se consolidaram como realidade histórica. Dessa forma, pode-se afirmar que o 

movimento negro buscou, através da memória e do imaginário, erigir símbolos por meio dos 

quais as diferentes organizações negras (e cada indivíduo que as integra) pudessem se 
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identificar. Tais símbolos entendidos como elementos fundamentais de coesão estariam dessa 

maneira a serviço do projeto de emancipação do movimento negro, que por sua vez dependia 

da proposição de novos referenciais identitários. 

 Stuart Hall (2006) define identidade a partir da relação dialética estabelecida “entre o 

eu e a sociedade”. O “eu real” em interação com seu meio é constantemente modificado pela 

multiplicidade cultural e modelos identitários oferecidos pelo ambiente. Dessa forma: 

 

O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo 
tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, 
contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 
ocupamos no mundo social e cultural (HALL, 2006: 11). 
 

  

 Elisa Larkin Nascimento (2003) propõe que a identidade coletiva pode ser definida 

como um “conjunto de referenciais que regem os inter-relacionamentos dos integrantes de 

uma sociedade” ou mesmo os diferencia de outros grupos (NASCIMENTO, 2003: 30). A 

identidade não é, portanto, única ou definitiva, mas dinâmica. De acordo com Hall (2006) “as 

sociedades da modernidade tardia” são marcadas pela “diferença”, pela variedade de 

possibilidades identitárias entre as quais os sujeitos transitam: 

 

De forma crescente, as paisagens políticas do mundo moderno são fraturadas dessa 
forma por identificações rivais e deslocantes – advindas, especialmente, da erosão 
da “identidade mestra da classe e da emergência de novas identidades, pertencentes 
à nova base política definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas 
negras, os movimentos de libertação nacional, os movimentos antinucleares e 
ecológicos (HALL, 2006: 21). 

 

 Nascimento (2003) ressalta ainda o papel da identidade como “fator social” 

fundamental nas disputas de poder travadas entre “as populações excluídas” e a “razão 

dominante” que em geral “não reconhece a diferença ou não lhe atribui importância” 

(NASCIMENTO, 2003: 39). A identidade como “política de diferença” é possível a partir da 

constatação de que “a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado 

ou representado”, de modo que as novas proposições identitárias podem ou não ser assumidas 

pelos indivíduos, pois a “identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida” 

(HALL, 2006: 21). 
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 O nascimento da “política de identidade” está situado, segundo Hall (2006), no final 

da década de 1960, a partir do surgimento de novos movimentos sociais, dentre os quais 

estão: o feminismo, “as revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e 

antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do “Terceiro 

Mundo”, os movimentos pela paz e tudo aquilo que está associado com 1968” (HALL, 2006: 

44). Todos esses movimentos recorriam às “identidades sociais de seus sustentadores” para 

garantir sua manutenção e alcance de suas propostas. O feminismo é considerado pelo 

sociólogo como o movimento mais significativo desse período, pois: 

 

[…] abriu […], para a contestação política, arenas inteiramente novas de vida social: 
a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o 
cuidado com as crianças, etc. […] também enfatizou, como uma questão política e 
social, o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos 
generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 
identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas) (HALL, 2006: 45). 

 

 Como abordado em outra oportunidade o Feminismo Negro agrega, portanto, duas das 

discussões fundamentais que emergiram no final dos anos sessenta, de modo que a identidade 

reivindicada precisava conciliar ambos aspectos: raça e gênero. Os processos históricos 

comumente fornecem os subsídios para a constituição da identidade e quando há falta de 

elementos suficientes nessa esfera recorre-se frequentemente ao imaginário. História e 

imaginário fornecem assim, o arcabouço simbólico necessário à proposição de novos 

referenciais identitários.  

 A partir do que denomina como “comunidade imaginada”, Hall (2006) argumenta que 

as culturais nacionais (como coletividades menores ou países inteiros) inventam tradições que 

possam corrigir as “confusões e os desastres da história”. De modo a ilustrar seu raciocínio, o 

sociólogo apresenta os “mitos fundacionais”, que de acordo com o autor: 

 

[...] ajudam povos desprivilegiados a “conceberem e expressarem seu ressentimento 
e sua satisfação em termos inteligíveis” […]. Eles fornecem uma narrativa através 
da qual uma história alternativa ou uma contranarrativa, que precede às rupturas da 
colonização […] (HALL, 2006: 55). 

  

 O retorno ao passado mítico ou histórico fornece elementos para composição de uma 

identidade situada entre um tempo de glórias e a perspectiva de um futuro igualmente 
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vitorioso. Segundo Stuart Hall (2006: 85), a formulação de “identidades mais defensivas, em 

resposta à experiência de racismo cultural e de exclusão” utiliza como estratégias, dentre 

outras, a “re-identificação com as culturas de origem”. Explica-se dessa forma a razão pelas 

quais as organizações negras brasileiras, nas últimas décadas do século XX, empreenderam 

um projeto de “construção de uma memória negra” que lhes permitisse “formar uma 

identidade comum” fundamentada na resistência a escravidão e nas tradições culturais 

africanas, tendo como objetivo a promoção da “auto-estima coletiva” (Souza, 2007).  

 Como já mencionado esse projeto político-ideológico se pautou na recuperação e 

“exaltação” de histórias de indivíduos negros considerados “relevantes”. Sendo assim, foram 

privilegiadas histórias que pudessem ser confrontadas com a imagem tradicional do negro 

“vitimado, passivo, submisso e refém da história” (SOUZA, 2007: 16;30).   

 Histórias de resistência foram surgindo e rapidamente foram elevadas à categoria de 

“tradição” do povo negro. Entretanto, apenas a reformulação do passado histórico não era 

suficiente para realizar as mudanças almejadas pelo movimento negro, havia a necessidade de 

garantir que tais informações chegassem a maior parte da população brasileira e 

principalmente, que elas fossem compreendidas e assimiladas. Os mecanismos simbólicos 

foram considerados ferramentas primordiais para realização dessas tarefas. Conforme Mônica 

Souza: 

  

O símbolo é matéria de fácil assimilação e compreensão, capaz de traduzir histórias 
e valores e penetrar com rapidez no imaginário social, especialmente naqueles que 
estão engajados na disseminação de novos sentidos. Pensando a partir de uma 
concepção de identidades plurais, houve uma ampliação do significado de “ser 
negro”, mas, de modo geral, as possibilidades apresentadas quase sempre 
referendavam o ethos guerreiro, que oferecia novas formas de se enxergar e de se 
inserir no mundo (SOUZA, 2007: 31). 

  

 O ethos guerreiro que Mônica Souza atribui ao projeto de identidade pautado no 

“quilombismo” foi desenvolvido a partir da releitura do passado de escravidão. Dessa forma,  

 
 

[...] criaram-se tipos diversos de representação de um passado do “povo negro”: a 
rainha bantu escravizada e rebelde, o escravo desconhecido que pode ser príncipe, os 
pretos-velhos, […] guerreiros, feitores e todos os outros perfis criados. Todos são 
formas fundamentais de expressão da sensação popular do mundo, da cultura 
popular […] (SOUZA, 2007: 33). 
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 A escravidão tornou-se o locus preferencial para constituição de uma identidade negra, 

pois creditava-se a manutenção do imaginário escravista às situações de discriminação e 

exclusão social a que o indivíduo negro estava submetido na sociedade brasileira. Fazia-se 

necessário, portanto, oferecer um novo viés sobre o papel do negro na escravidão, dessa 

forma, os quilombos e o que eles representavam como foco de resistência, concentraram os 

anseios dos militantes por uma representação humanizadora do negro bem como por modelos 

de mobilização e luta (SOUZA, 2007).  

 A absoluta preferência pelo modelo quilombola tem também o intuito de refutar o 

modelo oferecido por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (1933). Acerca desse 

aspecto, Francione Carvalho (2007) faz a seguinte consideração:  

 

Para Freyre, as relações travadas entre a casa grande (espaço do senhor) e a senzala 
(espaço do escravo) é interpretada como positiva, no sentido de criar uma forma de 
equilíbrio social no interior da sociedade brasileira. Com a publicação do referido 
livro, a imagem do negro modifica-se, pois da lamentação e do defeito, tal imagem 
passa para o plano da exaltação e da harmonia espiritual. O negro e, principalmente, 
o mulato aparece como a realização expressiva da identidade sócio-cultural 
brasileira, por meio de qualidades como alegria e despojamento, a ginga e o ritmo 
musical, a tolerância religiosa e a predominância da amizade e da solidariedade nas 
relações cotidianas. Características que até hoje permeiam as representações e as 
imagens sobre os negros na sociedade brasileira. Por outro lado, estas características 
tendem a esconder formas ideológicas que insistem em não reconhecer o negro, em 
suas expressões culturais e sociais, no que se referem às suas particularidades 
(CARVALHO, 2007: 12). 

 

 Além do passado escravista, as tradições africanas foram tomadas como elementos 

fundadores da “tradição negra” no Brasil, de modo que essas tradições foram invocadas para 

contribuir na formatação dessa identidade. Desse modo:  

 

[...] a África se tornou um paradigma identitário que legitima costumes e práticas. 
Nesse sentido, representantes das religiões afro-brasileiras procuram estudar 
aspectos da religiosidade dos escravos, da vida cotidiana, do tráfico, consumindo a 
literatura acadêmica. Há muitas indicações de pais-de-santo frequentando e 
produzindo cursos de línguas africanas; aprendendo músicas e compondo nos 
terreiros uma interessante reinterpretação de ritos, com um olho no passado – ao 
dizerem que seus antepassados o faziam daquela forma – e outro no futuro – 
sintonizados nas novas demandas culturais (SOUZA, 2007: 36). 
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 As “tradições africanas” recuperadas pelo movimento negro estão basicamente 

centradas no universo nagô através da valorização da língua yòrúba e de sua religiosidade, 

como pode ser constatado nos inúmeros discursos sobre Luíza Mahin. Mesmo aqueles que a 

apontam como jeje - casos da cartilha Mulher Negra tem história, do poema de Alzira Rufino 

e do romance Um defeito de cor - a associam de alguma forma aos nagôs por meio de 

elementos religiosos, de aglutinações étnicas e outros aspectos já tratados nos capítulos 

anteriores. 

 A centralidade da cultura nagô se deve a pesquisadores como Nina Rodrigues e Arthur 

Ramos que determinaram que alguns povos africanos eram superiores a outros. Os yòrúbas 

foram alçados a posição de destaque nesse cenário, situação que “James Matory denominou 

como nagocentrismo” (OLIVEIRA JUNIOR, 2010: 125). Desde a década de 1930, os estudos 

acadêmicos sobre a cultura africana e afrobrasileira têm sido determinados por esse viés. Essa 

constatação obriga a reflexão sobre a relação entre militância negra e academia, que segundo 

João Borges Pereira (1999) é um fenômeno das últimas décadas do século XX: 

 

A terceira fase, que é a atual, ganha corpo com o surgimento de uma intelectualidade 
negra ligada à academia e recrutada de uma classe média, já bem visível, que, 
independentemente ou não de movimentos organizados, procura manter forte esse 
diálogo, tomando às vezes a iniciativa, ao defender teses e colocar questões sobre o 
grupo negro nas agendas dos estudiosos. Nesse tipo de relação militância-academia, 
o negro deixa de ser apenas o informante de experiências históricas e cotidianas do 
seu grupo para ser até mesmo o condutor, direto ou indireto, da própria reflexão 
acadêmica (PEREIRA, 1999: 256). 

 

 A partir da delimitação das bases em que o movimento negro procurou constituir sua 

identidade, ou ainda, uma identidade negra que pudesse ser assimilada de modo mais amplo 

por indivíduos negros não-ativistas, faz-se necessário discutir a formatação de uma identidade 

feminina negra nesse cenário. 

 No primeiro capítulo foram apresentados brevemente os antagonismos que permearam 

as relações entre ativistas do sexo masculino e do sexo feminino no interior das organizações 

negras, bem como a conturbada relação entre feministas negras e brancas no interior do 

feminismo tradicional, e que resultaram em última instância no surgimento do Feminismo 

Negro na década de 1980.  
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 O Feminismo Negro por sua vez empreendeu uma batalha em torno da reconfiguração 

do imaginário acerca da mulher negra, em prol de uma identidade positiva. No entanto, foi 

necessário definir que tipo de identidade as mulheres negras desejavam para si. Em que 

aspectos essa identidade deveria se pautar? Deveria estar mais associada à experiência do 

racismo e, portanto, ao movimento negro ou mais atrelada às abordagens de gênero, mais 

próxima do feminismo? Como conciliar ambas perspectivas? Tais questões se originavam da 

discussão sobre a própria natureza da atuação do Feminismo Negro. Sarah Birdwell (2009) 

revela que nem sempre houve consenso entre as feministas negras acerca de tal discussão:  

 

As diversas visões de mundo representadas dentro do movimento contribuem, ao 
mesmo tempo, para a formação de desafios adicionais à luta das mulheres. Apesar 
de a correlação de fatores como raça, gênero e classe – adicionada ao grande fardo 
em que tudo isso implica – levar algumas lideranças a se concentrarem sobre as 
demandas femininas, outras líderes defendem a adesão a um movimento negro mais 
amplo, que conta com a participação de ambos os gêneros (BIRDWELL, 2009: 
175). 

  

 Tal afirmação de Birdwell é corroborada pela feminista negra Luiza Bairros (1995) 

que faz a seguinte reflexão acerca do movimento negro e de mulheres negras no Brasil, 

segundo a qual seria fruto: 

 

[…] da necessidade de dar expressão a diferentes formas de experiência de ser negro 
(vivida “através” do gênero) e de ser mulher (vivida “através” da raça), o que torna 
supérfluas discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento de 
mulheres negras – luta contra o sexismo ou contra o racismo? -, já que as duas 
dimensões não podem ser separadas (BAIRROS, 1995: 461). 
 
 

 De acordo com Birdwell (2009), a feminista negra norte-americana Bell Hooks, cujos 

ideais “ecoavam na natureza multifacetada do feminismo negro no Brasil”, reafirmava a 

“necessidade de desenvolver uma identidade coletiva”, mas também defendia a “necessidade 

de as mulheres de cor enfocarem questões de gênero como caminho para a luta e a liberação” 

(BIRDWELL, 2009: 176). 

 A partir de concepções como de Bairros e de Bell Hooks optou-se por uma identidade 

conciliatória. A problematização dos estereótipos sobre a mulher negra constituiu-se assim, 

como o ponto de partida desse processo. Ronilda Ribeiro (1999) ao discutir as possibilidades 

de  reconfiguração da identidade afrodescendente conclui que: 
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Para a construção de uma auto-imagem positiva, que se faça acompanhar de uma 
auto-estima elevada, é preciso que o ideal de ego se mostre realizável. A substituição 
do medo e vergonha de não ser branco pelo orgulho de ser negro ocorre 
necessariamente no processo de resgate da beleza, força e dignidade das diversas 
etnias africanas. Esse resgate dificilmente ocorrerá fora do âmbito da luta contra o 
racismo, fora dos grupos organizados para definir estratégias e políticas de combate 
à discriminação racial. Em outras palavras, a (re)construção da identidade afro-
descendente dificilmente ocorre fora de grupos organizados com o propósito de 
promoção de condições sociais justas, onde a igualdade de oportunidades 
acompanhe o discurso oficial e extra-oficial a respeito da igualdade de direitos 
(RIBEIRO, 1999: 243). 

 

 Segundo Sueli Carneiro deve-se levar em conta que a “experiência histórica 

diferenciada” das mulheres negras causou danos enormes a sua “identidade feminina”. Alzira 

Rufino (2003) acredita não haver possibilidade de desenvolver uma discussão sólida sobre 

direitos humanos numa sociedade em que os estereótipos raciais predominam, gerando no 

indivíduo negro a “negação da sua identidade racial”. Nesse sentido: 

 

Falar de direitos humanos das mulheres, crianças e homens negros é falar da 
mudança de imagem e de auto-imagem. Para mudar a auto-estima racial, as 
organizações negras têm se contraposto à associação pejorativa da cor negra à 
marginalidade, a tudo que é ruim e inferior, contrapondo-se à própria mídia que 
exalta os traços europeus como padrão de beleza para toda a população brasileira 
(RUFINO, 2003: 31) 

 

 Carneiro ainda afirma que entre as dificuldades enfrentadas pelas afrobrasileiras, há o 

problema da invisibilidade na historiografia oficial. Por essa razão o Feminismo Negro 

mantém entre seus temas fundamentais a salvaguarda de uma memória “feita de resistência e 

de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória 

cultural ancestral” (CARNEIRO, 2003: 50;56-57). 

 

4.2.O mito como referencial identitário 

 

 Seguindo o raciocínio de Sueli Carneiro e considerando a discussão empreendida no 

capítulo anterior, temos que a ausência de representações femininas satisfatórias na 

historiografia oficial forçou o Feminismo Negro a recorrer as narrativas orais e ao imaginário 

coletivo, no intuito de recuperar perfis condizentes com a proposta de mulheres batalhadoras 
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que norteassem a consolidação de uma identidade positiva. Tal identidade deveria servir a 

dupla função de elevar  a  auto-estima feminina e promover uma mudança na imagem da 

mulher negra, favorecendo a ampliação de seu campo de atuação em todos os cenários da 

sociedade brasileira.  

 Cabe relembrar que o mito a partir de sua capacidade de revelar aspectos da 

subjetividade humana, bem como auxiliar a configurá-la, fornecer modelos de conduta e 

permitir ao  indivíduo situar-se como sujeito histórico, exerce papel preponderante no 

desenvolvimento dos processos identitários. As concepções anteriormente dispostas orientam 

no sentido de responder a questão posta como título desse capítulo: Luíza Mahin pode ser 

considerada um mito libertário?  

 Vagner Silva (2007) confere ao imaginário um papel altamente relevante no contexto 

das “microrrelações de poder que são estabelecidas no interior das comunidades afro-

brasileiras”. O antropólogo afirma que recentemente se constatou: 

 

[…] a importância desse patrimônio na gestação de processos identitários, no nível 
local, e de políticas reivindicatórias, em nível mais amplo. Nesses processos o 
imaginário afro-brasileiro, como se sabe, é fundamental na constituição desse 
patrimônio em constante transformação. Velhos ícones são visitados e recuperados, 
novos ícones são acrescentados (SILVA, 2007: 7). 

  

 O mito Luíza Mahin construído a partir de princípios fundamentais do Feminismo 

Negro, em sua configuração, permitiu (e permite) atender a determinadas demandas da 

militância negra. A primeira dessas demandas diz respeito ao sentido de “coletividade” 

essencial ao desenvolvimento do movimento negro, como esboçado anteriormente. O 

sentimento de pertença, constantemente reatualizado, auxilia na coesão do grupo, dirimindo 

as contradições que poderiam desarticulá-lo. Sendo assim, Luíza Mahin evoca o sentido de 

coletividade e de agregação a partir dos argumentos de que ela teria articulado grupos 

distintos em prol de um objetivo único. 

 A partir dos sentidos atribuídos ao mito Luíza Mahin, podem ser identificados 

elementos que compõem o projeto político-ideológico do movimento negro, como a 

referência a África, a recuperação de uma memória baseada na escravidão e o modelo 

quilombola.  
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 Nas fontes analisadas apenas uma levanta a hipótese de que Luíza fosse brasileira, nas 

demais ela é tratada como africana, embora sua especifidade étnica se alterne na maioria dos 

casos entre nagô e jeje. A África, dessa forma é recuperada como referencial das tradições 

culturais afrobrasileiras e como garantia de sua manutenção. Como personagem da escravidão 

e através de seu papel de liderança na Revolta dos Malês, Luíza Mahin serve ao duplo 

propósito de positivar a memória da escravidão e de ser um referencial de resistência, 

favorecendo portanto, o projeto do “quilombismo” - conforme definição de Mônica Souza 

(2007). 

 Os elementos apresentados acima são partes de um projeto político-ideológico 

compartilhado entre organizações negras e Feminismo Negro. Conforme já referido, a criação 

de organizações negras não resultaram no completo afastamento das ativistas do movimento 

negro ou do feminismo tradicionais.  

 Luíza Mahin definida como uma mulher rebelde, batalhadora, determinada, 

independente e, sobretudo, dotada de uma inteligência ímpar fornece uma imagem positiva 

para as mulheres negras, bem como um modelo de conduta em que possam se espelhar. A 

conciliação entre a maternidade e o engajamento na luta anti-escravista a aproxima do 

cotidiano das mulheres trabalhadoras, que precisam deixar os filhos para empreender a luta 

diária pela sobrevivência. Como Luíza Mahin, muitas mulheres negras pobres são mães 

solteiras. De modo que a africana é também valorizada por ter dado origem ao genial Luiz 

Gama, ainda que não tenha vivido com o filho e participado de toda sua educação, pois não o 

fez por falta de desejo, mas pelas circunstâncias. O modo carinhoso como Gama se refere à 

mãe perdoa sua ausência e no sentido simbólico, conforta as mães negras que diariamente 

abandonam seus filhos pela necessidade de trabalhar. 

 A associação de Luíza com o candomblé e suas divindades pode ser entendida num 

duplo aspecto, de valorização da própria manifestação religiosa e do reconhecimento do papel 

preponderante das mulheres nesse universo, pois segundo Alzira Rufino: nas “religiões de 

matriz africana” as “mulheres dominam a hierarquia religiosa” (RUFINO, 2003: 36). 

 A partir dessas considerações é possível responder positivamente a questão formulada 

no título do capítulo. Luíza Mahin pode ser compreendida como mito libertário, pois os 

múltiplos sentidos que agrega atende as necessidades impostas pelas organizações negras, 
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contribuindo no processo de mobilização, bem como viabilizando a construção de novos 

referenciais identitários para a população negra em geral e para as mulheres negras em 

particular. Nessa perspectiva, Luíza Mahin atinge o pressuposto formulado por Cassirer, 

segundo o qual a cultura e, portanto o mito - como manifestação da consciência humana – 

conduzem à autolibertação do indivíduo, pois viabilizam novas formas de experienciar o 

mundo (GARCIA, 2010). 

 Como mito Luíza Mahin pode ser reatualizada de acordo com as necessidades do 

grupo e do contexto em que se insere. O romance Um defeito de cor é um bom exemplo desse 

argumento, uma vez que nele a africana assume diversas características distintas daquelas 

desenvolvidas pelas feministas negras do final do século XX.  

 O fato de ter se tornado empresária enriquecida, adquirido conhecimentos da língua 

inglesa e ter enviado os filhos para estudar na França, fornece novas configurações ao mito 

bem como novos referenciais identitários para as mulheres negras. Dessa forma, Ana Maria 

Gonçalves executa de modo mais complexo um movimento que já vinha sendo feito, em certa 

medida, pelas feministas negras: a modernização do mito. Essa modernização atende aos 

apelos para uma identidade alocada no novo cenário de desenvolvimento econômico 

brasileiro, assim como nas alterações que essa situação tem gerado para a população em geral 

e em especial para a população negra.  

 A Luíza Mahin de Ana Maria Gonçalves pode ser entendida na perspectiva de Stuart 

Hall (2006), como um produto das “novas diásporas”. Os indivíduos resultantes desse 

processo devem “aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens 

culturais, a traduzir e a renegociar entre elas” (HALL, 1006: 89). A personagem construída 

por Ana Maria corresponde perfeitamente a esse perfil. Um exemplo disso, é o fato de que ao 

longo da trama ela apresenta três nomes diferentes e cada um deles corresponde ao modo 

como interpretava a si mesma inserida naqueles espaços. Assim, Luíza Mahin se situa 

estrategicamente entre o passado e o futuro, entre a tradição e a modernidade. Segundo 

Heloísa Gomes (2011):  
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A escrita (da mulher) negra é construtora de pontes. Entre o passado e o presente, 
pois tem traduzido, atualizado e transmutado em produção cultural o saber e a 
experiência de mulheres através das gerações. […] Assim, a palavra é por elas 
utilizada como ferramenta estética e de fruição, de auto-conhecimento e de alavanca 
do mundo. Quando literatura propriamente dita, e dada a densidade metafórica da 
construção ficcional e poética, a escrita de que falamos produz mundos alternativos 
solidamente fincados na realidade social. Essa escrita de mulheres constrói pontes, 
também, entre domínios tradicionalmente apartados, como a cultura erudita e a 
popular - em grande parte porque a textualidade africana tem como referência 
matricial a oralidade, cujo manancial alimenta e marca a sua descendência 
(GOMES, 2011: 1-2). 

  
 
 Aline Gonçalves (2010) argumenta ainda que a autora de um Um defeito de cor 
buscou: 
 
 

[…] resgatar histórias singulares, reproduzindo sentimentos, fantasias e aspirações 
sem, contudo, se desvencilhar da utilização de fontes documentais, o que é 
evidenciado pela apresentação de referências bibliográficas e fontes primárias ao 
final do texto, artifício que se faz presente em romances históricos para convencer o 
leitor da autenticidade do escrito. Certamente, esta foi uma estratégia da autora para 
dar credibilidade ao seu produto, cuja leitura vincula o indivíduo ao contexto 
narrado (GONÇALVES, 2010: 76). 

 
  
 Nessa primeira década do século XXI houve um crescente interesse pela cultura 

afrobrasileira, que tem sido debatida mais abertamente pela sociedade, fruto das discussões 

sobre políticas de ação afirmativa e da instituição da Lei 10639/200376 (que tornou 

obrigatório o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira nos diferentes níveis de 

ensino). Desde então, a necessidade de bibliografia acerca do assunto gerou uma verdadeira 

batalha editorial para provimento dessa necessidade. Ao mesmo tempo, mobilizou a 

intelectualidade negra e os diferentes nichos do movimento negro no sentido de fazer-se 

representar de maneira mais coerente com os propósitos de valorização da trajetória do negro 

no Brasil.   

 Nesse cenário múltiplas representações acerca de personagens como Luíza Mahin 

ganharam visibilidade e emergiram a partir de diferentes pontos de difusão. Pelo seu 

dinamismo a internet tem sido o principal meio pelo qual tais informações são divulgadas. A 
                                                 
76 Acerca da lei 10639/2003 Francione Carvalho (2007) comenta que ela visa responder às exigências do 

movimento negro e determina no seu primeiro item: “O conteúdo programático deverá incluir o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil” (CARVALHO, 2007: 43-44). 
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WEB configura-se como espaço privilegiado de trocas simbólicas por permitir a atuação 

direta dos atores sociais, levando à reprodução de práticas similares à oralidade, que estão 

todo o tempo permeadas pelo encontro, troca e partilha. 

 A institucionalização da discussão sobre a valorização da história e da cultura 

afrobrasileiras foram ainda, fundamentais para inserção de Luíza Mahin no discurso oficial, 

como pode ser constatado a partir da instituição do Prêmio Luíza Mahin77 em abril de 2011 

pela prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria de Participação e Parceria. O prêmio tem 

como objetivo homenagear mulheres negras que se destacaram em suas áreas de atuação. Esse 

prêmio é o correspondente na categoria feminina ao prêmio Zumbi dos Palmares, situação que 

sugere a equiparação da mãe de Luiz Gama ao ícone maior do movimento negro.  

 Uma ação institucional ainda mais significativa em relação a Luíza Mahin foi a sua 

inserção no documentário Heróis de Todo Mundo, no qual é interpretada por Cyda Morenyx. 

O vídeo compõe um kit com material didático destinado aos professores e escolas, no intuito 

de atender às exigências da lei 10639/2003 e integra o Projeto A Cor da Cultura (Canal 

Futura, CIDAN, SEPPIR, MEC). Dessa forma, Luíza Mahin foi definitivamente alçada a 

categoria de heroína do “povo negro”.  

 

                                                 
• 77  O Prêmio Luiza Mahin foi idealizado em homenagem ao dia internacional da mulher negra da 
América Latina e do Caribe (25 de julho). Entrou em vigor em 15 de abril de 2011 sob a responsabilidade da 
Coordenadoria de Assuntos da População Negra (CONE) – Secretaria de Participação e Parceria (SMPP) da 
Prefeitura de São Paulo. Em sua primeira edição (25 de julho de 2011) foram premiadas sete mulheres negras 
que se destacaram por meio de suas atuações profissionais ou ações desenvolvidas junto às entidades negras. São 
elas: Ana Maria de Araújo (mãe Ana de Ogum), Fanta Konatê, Luislinda Dias Valois Santos, Mafoane Odara 
Poli Santos, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Sônia Maria Pereira Nascimento e Theodosina Rosário 
Ribeiro (informações parcialmente coletadas no local da premiação). Disponível 
em:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/index.php?p=21708. Acesso em: 
28 de jul. 2011. 
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Fig. XVI – Cyda Morenyx no papel de Luíza Mahin 
Fonte: http://www.acordacultura.org.br/herois/interprete/luizamahin. Acesso em 20 de jun. 2011. 

 
  

Aline Gonçalves (2010) menciona ainda que o mito Luíza Mahin já superou as 

fronteiras do território nacional, a africana insurreta “aparece estampada em camisetas de 

―uma rede de ativistas da África e da diáspora, com a intenção de que sejam divulgadas 

―mensagens de lideranças africanas e da diáspora (GONÇALVES, 2010: 82).  

 A partir dessas informações, nota-se a flexibilidade e a capacidade do mito em se 

inserir em novos espaços, ajustar-se a novos veículos de comunicação e assim atingir um 

público cada vez mais amplo. O mito forjado pelo Feminismo Negro continua se 

desenvolvendo e respondendo a novas exigências identitárias. 

 Apoiando-se em inúmeros recursos, o Feminismo Negro buscou exaltar a herança 

cultural afrobrasileira intercalando tradição oral e história, criando referenciais simbólicos 

representativos, fundamentais na luta anti-racista. Luíza Mahin emerge, dessa forma, como 

ícone das conquistas das afrobrasileiras em contraposição aos referenciais negativos e a 

imagem ainda muito comum nos livros didáticos do negro apartado de sua condição humana, 

animalizado ou na melhor das hipóteses como ferramenta de trabalho. Seu nome evoca luta, 

resistência, superação. Desse modo, o mito Luíza Mahin cumpre uma função social e 

referencial fundamental, pois permite às mulheres afrodescendentes se colocar diante da 

história como protagonistas de lutas sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resgate 
 

Sou negra ponto final 
devolvo-me a identidade 

rasgo a minha certidão 
sou negra 

sem reticências 
sem vírgulas 

sem ausências 
sou negra balacobaco 

sou negra noite cansaço 
sou negra 

ponto final 
 

(Alzira Rufino) 
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 Ao longo dessa pesquisa uma questão parecia ser constantemente presente: a voz. O 

direito à voz; o silêncio que cala a voz; as vozes expressas na literatura; a voz da radionovela; 

as vozes dos “tradicionalistas”; as vozes dos orixás; as Vozes-mulheres de Conceição Evaristo. 

Essa presença constante da voz manifestada por meios diversos revela o desejo das mulheres 

negras de serem ouvidas. Desejo de que suas demandas fossem atendidas. Ao não serem 

ouvidas no movimento negro ou no feminismo, as afrobrasileiras se organizaram nos 

Coletivos de Mulheres Negras onde desenvolveram estratégias que lhes restituíssem a voz.  

Luíza Mahin foi uma dessas estratégias. Transformada em mito a partir de sua 

associação a múltiplos sentidos, a africana insurreta levou a voz dessas mulheres onde suas 

próprias vozes não puderam chegar. E hoje Luíza Mahin tem voz própria, as produções da 

primeira década do século XXI mencionadas nesse trabalho (a radionovela de Malavoglia, o 

romance de Ana Maria Gonçalves e o documentário de A cor da cultura) não falam sobre 

Luíza, mas oferecem a ela a oportunidade de falar por si própria.  

Embora não seja uma criação do Feminismo Negro esse grupo foi o que melhor 

empregou seus recursos simbólicos. Do momento em que emerge pela primeira vez na carta 

de Luiz Gama até as páginas de Um defeito de cor foi constantemente redimensionada e 

continua a crescer a “olhos vistos”. Não tem sido mais nutrida apenas pelo Feminismo Negro, 

mas outros setores da sociedade brasileira têm emprestado sua faceta de mulher libertária para 

repensar a si próprios e sua inserção no mundo. A recente valorização da história e da cultura 

das populações afrobrasileiras – favorecidas pela lei 10639/2003 e pelas políticas de ações 

afirmativas - tem contribuído muito nesse processo, seja porque reconhece seu valor ou 

porque as organizações negras - hoje com maior inserção em diversos setores da sociedade (a 

exemplo da feminista negra Luiza Bairros, atual ministra da Igualdade Racial) - têm 

promovido figuras como Luíza. 

Luíza Mahin “nasceu” como mãe de um dos maiores abolicionistas brasileiros, um 

mulato que conheceu na pele a escravidão, após ter sido vendido pelo pai como escravo - 

segundo afirmação do próprio protagonista dessa história. A ligação maternal com o genial 

Luiz Gama certamente foi um dos fatores que viabilizaram a inserção de Mahin no imaginário 

coletivo. Como afirmado por João José Reis (2003), outros intelectuais seriam responsáveis 
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pela ampliação desse imaginário a partir da agregação de novos sentidos à mãe do 

abolicionista.  

Embora Pedro Calmon tenha atribuído a Luíza valores pejorativos vinculados ao seu 

próprio conservadorismo, acidentalmente forneceu o principal elemento que transformaria 

Luíza em um ícone de resistência e combatividade. Não se fala em Revolta dos Malês sem ao 

menos mencionar Luíza Mahin, o próprio historiador João José Reis se rendeu ao apelo do 

imaginário coletivo e reservou algumas páginas a fim de esclarecer o assunto. Na década de 

1950, Arthur Ramos reabilitou a africana insurreta e a transformou em “símbolo do valor da 

mulher negra” título que ela jamais deixaria de possuir. Entretanto, mito Luíza Mahin só se 

tornaria com ajuda do Feminismo Negro a partir da década de 1980.  

As feministas negras empregaram suas vozes através da escrita e da oralidade para 

marcar definitivamente a memória e a materialidade de Luíza no imaginário coletivo. As 

mulheres negras transformaram Luíza Mahin e foram transformadas por ela, pois a partir de 

referenciais positivos como a insubordinação, a independência, a capacidade de liderança, a 

inteligência e tantos outros puderam repensar a si próprias; articular a mobilização e 

empreender suas lutas. Sem dúvida, Luíza Mahin não é a principal responsável pelas vitórias 

do Feminismo Negro, mas é reveladora do potencial dessa organização de mulheres negras, 

na medida em que nos oferece exemplo de sua capacidade de articulação. 

Pouco foi discutido sobre o papel simbólico, mítico e social de Luíza Mahin, indício 

de que há muito a explorar. O mito como nos esclarece Cassirer é dinâmico, dialético, 

enquanto for alimentado continuará vivo e produzindo novos sentidos. Dessa forma, pode-se 

esperar ainda muita história sobre a africana libertária, mãe do inigualável Luiz Gama. 
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ANEXO A 

ENTIDADES DO FEMINISMO NEGRO DE 1978 A 2005 

 

1978 • Remunea – Reunião de Mulheres Negras Aqualtune – RJ 

1980 • Luiza Mahin 

• GMN – Grupo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro – RJ 

1982 • Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo – SP 

1983 • Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras – RJ 

1985 • Centro de Mulheres de Favela e Periferia do Rio de Janeiro – 

RJ 

1986 • Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista – Santos – 

SP 

• Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa - MA 

• Coletivo de Mulheres Negras - MG 

1987 • Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras - RS 

1988 • Geledés – Instituto da Mulher Negra – SP 

• Grupo de Mulheres do Alto das Pombas de Salvador - BA 

1989 • Comissão de Mulheres Negras de Campinas - SP 

1990 • Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos – SP 

• Coletivo de Mulheres Negras do Distrito Federal - DF 

1991 • Bloco Afro Oriashé - SP 

1992 • Coletivo de Mulheres Negras de Salvador – BA 

• Grupo Oduduwa – RS 

• Grupo Criola - RJ 

1994 • Cedoicom – Centro de Documentação Coisa de Mulher – RJ 

• Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia – PI 
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• E´léékò Gênero Desenvolvimento e Cidadania – RJ 

• Acmun – Associação Cultural de Mulheres Negras - RS 

1995 • Coletivo de Mulheres Negras – MS 

• Associação de Mulheres Negras Oborin Dudu - ES 

1997 • Fala Preta! Organização de Mulheres Negras - SP 

1999 • Imena – Instituto de Mulheres Negras do Amapá – AP 

• Grupo de Mulheres Negras Malunga - GO 

2001 • Bamiledê – Organização de Mulheres Negras - PB 

2002 • Grupo de Mulheres Negras Dandara do Cerrado - GO 

2003 • Instituto Negras do Ceará – CE 

• Uiala Mukaji – Sociedade de Mulheres Negras – PE 

• OMIN – Grupo de Mulheres Negras Maria do Egito – SE 

• Minas de Cor - SP 

2004 • Mulheres de Kêto – Sociedade Lésbica Feminista - SP 

2005 • Imune – Instituto da Mulher Negra – PA 

• Insituto Kuanza - SP 

 

BRAZIL, Érico Vital & SCHUMACHER, Schuma (org.). Mulheres negras do Brasil. Rio de 

Janeiro: Senac Nacional, 2007, pp. 331-349. 
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ANEXO B 

 

MINHA MÃE 

Era mui bela e formosa, 

Era a mais linda pretinha, 

Da adusta Líbia rainha, 

E no Brasil pobre escrava! 

Oh, que saudades que eu tenho 

Dos seus mimosos carinhos, 

Quando c’os tenros filhinhos 

Ela sorrindo brincava. 

Éramos dois — seus cuidados, 

Sonhos de sua alma bela; 

Ela a palmeira singela, 

Na fulva areia nascida. 

Nos roliços braços de ébano, 

De amor o fruto apertava, 

E à nossa boca juntava 

Um beijo seu, que era a vida[.] 

Quando com o prazer entreabria 

Seus lábios de roixo lírio, 

Ela fingia o martírio 

Nas trevas da solidão. 

Os alvos dentes nevados 

Da liberdade eram mito, 

No rosto a dor do aflito, 

Negra a cor da escravidão. 

Os olhos negros, altivos, 

Dois astros eram luzentes; 

Eram estrelas cadentes 



 
 

140 

Por corpo humano sustidas. 

Foram espelhos brilhantes 

Da nossa vida primeira, 

Foram a luz derradeira 

Das nossas crenças perdidas. 

Tão terna como a saudade 

No frio chão das campinas, 

Tão meiga como as boninas 

Aos raios do sol de Abril. 

No gesto grave e sombria, 

Como a vaga que flutua, 

Plácida a mente – era a Lua 

Refletindo em Céus de anil 

Suave o gênio, qual rosa 

Ao despontar da alvorada, 

Quando treme enamorada 

Ao sopro d´aura fagueira. 

Brandinha a voz sonorosa, 

Sentida como a Rolinha, 

Gemendo triste sozinha, 

Ao som da aragem faceira. 

Escuro e ledo o semblante, 

De encantos sorria a fronte, 

− Baça nuvem no horizonte 

Das ondas surgindo à flor; 

Tinha o coração de santa, 

Era seu peito de Arcanjo, 

Mais pura n’alma que um Anjo, 

Aos pés de seu Criador. 

Se junto à cruz penitente, 
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A Deus orava contrita, 

Tinha uma prece infinita 

Como o dobrar do sineiro; 

As lágrimas que brotavam, 

Eram pérolas sentidas, 

Dos lindos olhos vertidas 

Na terra do cativeiro. 

 

GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas & outros poemas (edição preparada por Ligia 

Fonseca Ferreira). São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp.150-152. 
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ANEXO C 

CARTA A LÚCIO DE MENDONÇA 

 

São Paulo, 25 de julho de 1880 

 

 

Meu caro Lúcio, 

 

 

 Recebi o teu cartão com a data de 28 de pretérito. 

 Não me posso negar ao teu pedido, porque antes quero ser acoimado de ridículo, 

em razão de referir verdades pueris que me dizem respeito, do que vaidoso e fátuo, pelas 

ocultar, de envergonhado: aí tens os apontamentos que me pedes, e que sempre eu os trouxe 

de memória. 

 Nasci na cidade de S[ão] Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado 

da rua do Bângala, formando ângulo interno, em a quebrada, lado direito de quem parte do 

adro da Palma, na Freguesia de Sant’Ana, a 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e 

fui batizado, 8 anos depois, na igreja matriz do Sacramento, da cidade de Itaparica. 

 Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa Mina, (Nagô de Nação) de 

nome Luíza Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. 

 Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e 

sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e 

vingativa. 

 Dava-se ao comércio - era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na 

Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não 

tiveram efeito. 

 Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do dr. Sabino, na Bahia, 

veio ela ao Rio de Janeiro, e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856, em 1861, na 

Corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube, por uns pretos minas, que conheciam-na 

e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros, em uma 

«casa de dar fortuna», em 1838, fora posta em prisão; e que tanto ela como os seus 

companheiros desapareceram. Em opinião dos meus informantes que esses «amotinados» 

fossem mandados para fora pelo governo, que, nesse tempo, tratava rigorosamente os 

africanos livres, tidos como provocadores. 
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 Nada mais pude alcançar a respeito dela. Nesse ano, 1861, voltando a São Paulo, e 

estando em comissão do governo, na vila de Caçapava, dediquei-lhe os versos que com esta 

carta envio-te. 

 Meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas, neste país, 

constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne à melindrosa presunção das cores 

humanas : era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia de origem 

portuguesa. Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria dolorosa, e o faço ocultando o seu 

nome. 

 Ele foi rico; e nesse tempo, muito extremoso para mim: criou-me em seus braços. 

Foi revolucionário em 1837. Era apaixonado pela diversão da pesca e da caça; muito 

apreciador de bons cavalos; jogava bem as armas, e muito melhor de baralho, amava as súcias 

e os divertimentos: esbanjou uma boa herança, obtida de uma tia em 1836; e reduzido à 

pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, em companhia de Luiz Cândido Quintela, seu 

amigo inseparável e hospedeiro, que vivia dos proventos de uma casa de tavolagem, na cidade 

da Bahia, estabelecida em um sobrado de quina, ao largo da praça, vendeu-me, como seu 

escravo, a bordo do patacho “Saraiva”. 

 Remetido para o Rio de Janeiro nesse mesmo navio, dias depois, que partiu 

carregado de escravos, fui, com muitos outros, para a casa de um cerieiro português de nome 

Vieira, dono de uma loja de velas, à rua da Candelária canto da do Sabão. Era um negociante 

de estatura baixa, circunspecto e enérgico, que recebia escravos da Bahia, à comissão. Tinha 

um filho aperaltado, que estudava em colégio; e creio que três filhas já crescidas, muito 

bondosas, muito meigas e muito compassivas, principalmente a mais velha. A senhora Vieira 

era uma perfeita matrona: exemplo de candura e piedade. Tinha eu 10 anos. Ela e as filhas 

afeiçoaram-se de mim imediatamente. Eram cinco horas da tarde quando entrei em sua casa. 

Mandaram lavar-me; vestiram-me uma camisa e uma saia da filha mais nova, deram-me de 

cear e mandaram-me dormir com uma mulata de nome Felícia, que era mucama da casa. 

 Sempre que me lembro desta boa senhora e de suas filhas, vêm-me as lágrimas 

aos olhos, porque tenho saudades do amor e dos cuidados com que me afagaram por alguns 

dias. 

 Dali saí derramando copioso pranto, e também todas elas sentidas de me verem 

partir. 

 Oh! eu tenho lances doridos em minha vida, que valem mais do que as lendas 

sentidas da vida amargurada dos mártires. 

 Nesta casa, em dezembro de 1840, fui vendido ao negociante e contrabandista 

alferes Antônio Pereira Cardoso, o mesmo que, há uns 8 ou 10 anos, sendo fazendeiro no 
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município de Lorena nesta Província, no ato de o prenderem por ter morto alguns escravos a 

fome, em cárcere privado, e já com idade maior de 60 a 70 anos, suicidou-se com um tiro de 

pistola, cuja bala atravessou-lhe o crânio. 

 Este alferes Antônio Pereira Cardoso comprou-me em um lote de cento e tantos 

escravos; e trouxe-nos a todos, pois era este o seu negócio, para vender nesta Província. 

 Como já disse, tinha eu apenas 10 anos; e, a pé, fiz toda a viagem de Santos até 

Campinas. 

 Fui escolhido por muitos compradores, nesta cidade, em Jundiaí e Campinas; e, 

por todos repelido, como se repelem coisas ruins, pelo simples fato de ser eu «baiano». 

 Valeu-me a pecha! 

 O último recusante foi o venerando e simpático ancião Francisco Egídio de Sousa 

Aranha, pai do Exmo. Conde de Três Rios, meu respeitável amigo. 

 Este, depois de haver-me escolhido, afagando-me disse: 

 — Hás de ser um bom pajem para os meus meninos; dize-me: onde nasceste? 

 — Na Bahia, respondi eu. 

 — Baiano? - exclamou admirado o excelente velho. — Nem de graça o quero. Já 

não foi por bom que o venderam tão pequeno. 

 Repelido como “refugo”, com outro escravo de Bahia, de nome José, sapateiro, 

voltei para casa do sr. Cardoso, nesta cidade, à rua do Comércio n°2, sobrado, perto da igreja 

da Misericórdia. 

 Aí aprendi a copeiro, a sapateiro, a lavar e a engomar roupa e a costurar. 

 Em 1847, contava eu 17 anos, quando para casa do sr. Cardoso veio morar, como 

hóspede, para estudar humanidades, tendo deixado a cidade de Campinas, onde morava, o 

menino Antônio Rodrigues do Prado Júnior, hoje doutor em direito, ex-magistrado de 

elevados méritos, e residente em Mogi-Guaçu, onde é fazendeiro. 

 Fizemos amizade íntima, de irmãos diletos, e Ele começou a ensinar-me as 

primeiras letras. 

 Em 1848, sabendo eu ler e contar alguma coisa, e tendo obtido ardilosa e 

secretamente provas inconcussas de minha liberdade, retirei-me, fugindo, da casa do alferes 

Antônio Pereira Cardoso, que aliás votava-me a maior estima, e fui assentar praça. Servi até 

1854, seis anos; cheguei a cabo de esquadra graduado, e tive baixa de serviço, depois de 

responder a conselho por ato de suposta insubordinação, quando tinha-me limitado a ameaçar 

um oficial insolente, que me havia insultado e que soube conter-se. 

 Estive, então, preso 39 dias, de 1° de julho a 9 de agosto. Passava os dias lendo e 

às noites, sofria de insônias; e, de contínuo, tinha diante dos olhos a imagem de minha querida 
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mãe. Uma noite, eram mais de duas horas, eu dormitava; e, em sonho, vi que a levavam presa. 

Pareceu-me ouvi-la distintamente que chamava por mim. 

 Dei um grito, espavorido saltei da tarimba; os companheiros alvorotaram-se; corri 

à grade, enfiei a cabeça pelo xadrez. 

 Era solitário e silencioso e longo e lôbrego o corredor da prisão, mal alumiado 

pela luz amarelenta de enfumarada lanterna. 

 Voltei para a minha tarimba, narrei a ocorrência aos curiosos colegas; eles 

narraram-me também fatos semelhantes; eu caí em nostalgia, chorei e dormi. 

 Durante o meu tempo de praça, nas horas vagas, fiz-me copista; escrevia para o 

escritório do escrivão, major Benedito Antônio Coelho Neto, que tornou-se meu amigo ; e que 

hoje, pelo seu merecimento, desempenha o cargo de oficial-maior da Secretaria do Governo ; 

e, como amanuense, no gabinete do exmo. sr. conselheiro Francisco Maria de Sousa Furtado 

de Mendonça, que aqui exerceu, por muitos anos, com aplausos e admiração do público em 

geral, altos cargos na administração, polícia e judicatura, e que é catedrático da Faculdade de 

Direito, fui eu seu ordenança; por meu caráter, por minha atividade e por meu 

comportamento, conquistei a sua estima e a sua proteção; e as boas lições de letras e de 

civismo, que conservo com orgulho. 

 Em 1856, depois de haver servido como escrivão perante diversas autoridades 

policiais, fui nomeado amanuense da Secretaria de Polícia, onde servi até 1868, época em que 

«por turbulento e sedicioso» fui demitido a «bem do serviço público», pelos conservadores, 

que então haviam subido ao poder. A portaria de demissão foi lavrada pelo dr. Antônio 

Manuel dos Reis, meu particular amigo, então secretário da polícia, e assinada pelo exmo. dr. 

Vicente Ferreira da Silva Bueno, que, por este e outros atos semelhantes, foi nomeado 

desembargador da relação da Corte. 

 A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal; e, pela imprensa e 

pelas urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas idéias; e promover processos em favor de 

pessoas livres criminosamente escravizadas; e auxiliar licitamente, na medida de meus 

esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente 

os reis. 

 Desde que fiz-me soldado, comecei a ser homem ; porque até os 10 anos fui 

criança ; dos 10 anos aos 18, fui soldado. 

 Fiz versos; escrevi para muitos jornais; colaborei em outros literários e políticos, e 

redigi alguns. 

 Agora chego ao período em que, meu caro Lúcio, nos encontramos no Ipiranga, à 

rua do Carmo, tu, como tipógrafo, poeta, tradutor e folhetinista principiante; eu como simples 
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aprendiz-compositor de onde saí para o foro e para a tribuna, onde ganho o pão para mim e 

para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes; e para os míseros escravos,  que, em 

número superior a 500, tenho arrancado às garras do crime. 

 Eis o que te posso dizer, às pressas, sem importância e sem valor; menos para ti, 

que me estimas deveras. 

 

  Teu Luiz 
 
GAMA, Luiz. Carta a Lúcio de Mendonça: São Paulo, 25 de julho de 1880 In: 
FERREIRA, Ligia Fonseca. Com a palavra Luiz Gama. Poemas, artigos, cartas, máximas. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2011, pp. 199-204.  
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ANEXO D 

VERSÃO ONLINE DA CARTILHA MULHER NEGRA TEM HISTÓRIA 

 

 

 

Disponível em: <http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br/mn_mn_t_biografia_l.htm>. 

Acesso em: 08 de jun. 2011.  
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ANEXO E 

MAPA PARCIAL DO GOLFO DO BENIN 

 

 

DREWAL, Henry John; DREWAL, Margaret. Gelede: art and female power among the 

Yoruba. Indiana University Press, Bloomington: 1983. 
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ANEXO F 

VISTA PARCIAL DA PRAÇA LUIZA MAHIM (FREGUESIA DO Ó) EM 2011 

 
 
 

 
Imagem retirada da ferramenta Google Maps 

 
Disponível em <http://maps.google.com.br/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-

BR&geocode=&q=Av%2BSta%2BCatarina,%2B1781,%2BVila%2BMascote%2B-
%2BS%C3%A3o%2BPaulo%2B%2F%2B04378-300&sll=39.233639,-
93.121613&sspn=24.983547,39.418945&ie=UTF8&ll=-23.650303,-

46.660438&spn=0.057866,0.07699&z=14>. Acesso em 17 de abril de 2011. 
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ANEXO G 

OXUM FAZ AS MULHERES ESTÉREIS EM REPRESÁLIA AOS HOMENS 

 

Logo que o mundo foi criado, 

todos os orixás vieram para a Terra 

e começaram a tomar decisões e dividir encargos entre eles, 

em conciliábulos nos quais somente os homens podiam participar. 

Oxum não se conformava com essa situação. 

Ressentida pela exclusão, ela vingou-se dos orixás masculinos. 

Condenou todas as mulheres à esterilidade, 

de sorte que qualquer iniciativa masculina 

no sentido da fertilidade era fadada ao fracasso. 

Por isso, os homens foram consultar Olodumare. 

Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer 

sem filhos para criar novas riquezas e fazer as guerras 

e sem descendentes para não deixar morrer suas memórias. 

Olodumare soube, então, que Oxum fora excluída das reuniões. 

Ele aconselhou os orixás a convidá-la, e às outras mulheres, 

pois sem Oxum e seu poder sobre a fecundidade 

nada poderia ir adiante. 

Os orixás seguiram os sábios conselhos de Olodumare 

e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. 

As mulheres tornaram a gerar filhos 

e a vida na Terra prosperou. 

 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 

345. 
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ANEXO H 

IÁ MI CHEGAM AO MUNDO COM SEUS PÁSSAROS MALÉFICOS 

 

As Iá Mi Oxorongá são as nossas mães primeiras, 

raízes primordiais da estirpe humana, são feiticeiras. 

São velhas-mães feiticeiras as nossas mães ancestrais. 

As Iá Mi são o princípio de tudo, do bem e do mal. 

São vida e morte ao mesmo tempo, são feiticeiras. 

São as temidas ajés, mulheres impiedosas. 

As Oxorongá já viveram tudo o que se tem para viver. 

As Iá Mi conhecem as fórmulas de manipulação da vida, 

para o bem e para o mal, no começo e no fim. 

Não se escapa ileso do ódio de Iá Mi Oxorongá. 

O poder de seu feitiço é grande, é terrível. 

Tão destruidor quanto é construtor e positivo o axé, 

que é a força poderosa e benfazeja dos orixás, 

única arma do homem na luta para fugir de Oxorongá. 

Um dia as Iá Mi vieram para a Terra e foram morar nas árvores. 

As Iá Mi fizeram sua primeira residência na árvore do orobô. 

Se Iá Mi está na árvore do orobô e pensa em alguém,  

este alguém terá felicidade, será justo e viverá muito na Terra. 

As Iá Mi Oxorongá fizeram sua segunda morada 

na copa da árvore chamada araticuna-da-areia. 

Se Iá Mi está na copa da araticuna-da-areia e pensa em alguém, 

tudo aquilo de que essa pessoa gosta será destruído. 

As Iá Mi fizeram sua terceira casa nos galhos do baobá. 

Se Iá Mi está no baoba e pensa em alguém, 

tudo o que é do agrado dessa pessoa lhe será conferido. 

As Iá Mi fizeram sua quarta parada 

no pé do Iroco, a gameleira-branca. 
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Se Iá Mi está no pé de Iroco e pensa em alguém, 

essa pessoa sofrerá acidentes e não terá como escapar. 

As Iá Mi fizeram sua quinta residência nos galhos do pé de Apaocá. 

Se Iá Mi está nos galhos do Apocá e pensa em alguém, 

rapidamente essa pessoa será morta. 

As Iá Mi fizeram sua sexta residência na cajazeira. 

Se Iá Mi está na cajazeira e pensa em alguém, 

tudo o que ela quiser poderá fazer, 

pode trazer a felicidade ou a infelicidade. 

As Iá Mi fizeram sua sétima morada na figueira. 

Se Iá Mi está na figueira e alguém lhe suplica o perdão, 

essa pessoa será perdoada pela Iá Mi. 

Mas todas as coisas que as Iá Mi quiserem fazer, 

se elas estiverem na copa da cajazeira,  

elas o farão, 

porque na cajazeira é onde as Iá Mi conseguem seu poder. 

Lá é sua principal casa, onde adquirem seu grande poder. 

Podem mesmo ir rapidamente ao Além, se quiserem, 

quando estão nos galhos da cajazeira. 

Porque é dessa árvore que vem o poder das Iá Mi 

e não é qualquer pessoa 

que pode manter-se em cima da cajazeira. 

Elas vieram para a Terra. 

Eram duzentas e uma e cada qual tinha o seu pássaro. 

Eram as mulheres-pássaros, donas do eié, 

eram as mulheres-eleié, as donas do eié. 

Quando chegaram, foram direto para a cidade de Otá 

e os babalaôs mandaram preparar uma cabaça para cada uma. 

Elas escolheram sua ialodê, sua sacerdotisa. 

Foi a ialodê quem deu a cada eleié 
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uma cabaça para guardar seu pássaro. 

Então, cada Iá Mi partiu para sua casa 

com seu pássaro fechado na cabaça 

e lá cada uma guardou secretamente sua cabaça 

até o momento de enviar o pássaro para alguma missão. 

Quando Iá Mi abre a cabaça, 

o pássaro vai, seja aonde for, 

aos quatro cantos do mundo ele vai e executa sua missão 

Se é para matar, ele mata. 

Se é para trazer os intestinos de alguém, 

ele espreita a pessoa marcada para abrir seu ventre 

e colher seus intestinos. 

Se é para impedir uma gravidez, 

ele retira o feto do ventre da mãe. 

Ele faz o que lhe for ordenado e volta para a sua cabaça. 

Iá Mi, então, recoloca a cabaça em seu lugar secreto. 

Mas, se a pessoa possui um encantamento contra a feiticeira, 

ela deve dizer a seguinte fórmula: 

“Que aquela que vos enviou para me pegar, não me pegue”. 

Assim, por mais que tente, o pássaro não poderá executar sua tarefa. 

Sua dona terá de ir em busca do auxílio das outras Iá Mi. 

Ela vai à assembléia e relata seu problema. 

As ajés, as feiticeiras, devem trabalhar com ela, 

porque não podem realizar sua tarefa sozinhas. 

Então, Iá Mi leva um pouco do sangue da pessoa que quer prejudicar. 

Todas as outras Iá Mi o põem na boca e o bebem. 

Depois, elas se separam e não deixam dormir a vítima. 

O pássaro é capaz de carregar um chicote, 

pegar um cacete, 

tornar-se alma do outro mundo, 
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e até mesmo pode ter o aspecto de um orixá; 

tudo para aterrorizar a pessoa a qual foi enviado. 

Assim são as Iá Mi Oxorongá. 

Esta é a sua história. 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 

348-351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155 

ANEXO I 

TRANSCRIÇÃO: A LENDA DE LUIZA MAHIM (15´11´´) 

(CD com áudio na contracapa do trabalho) 

 
Burburinho... três batidas de martelo 

Juiz - A ré decline seu nome! 

Luíza Mahin – Juiz, sou Luíza Mahin. 

Juiz – Sabe do que é acusada, Luíza Mahin? 

Luíza Mahin – Sim. 

Juiz – E o que tem a dizer em sua defesa? 

Luíza Mahin – O caminho que me trouxe até esse Tribunal, juiz começou há muito tempo 

quando eu era menina, e minha mãe me contou a lenda da cidade de Oió. 

Mãe de Luíza – Porque lá minha filha, reina Oranyan o avô dos avôs dos nossos avôs. Junto a 

quem nasci princesa. 

Menina Luíza – Não tem cativo, mãe? 

Mãe de Luíza – É tudo livre na terra dos nagô, com a benção de Olodumaré. Na mata e na 

plantação a riqueza brota do chão. Lá eu era guerreira de lança na mão, a cabeça coroada e 

meu pai no coração. 

Menina Luíza – Então, porque você veio pra cá? Porque eu não nasci na cidade de Oió? 

Mãe de Luíza – O branco, Luíza. O branco. Mas, você me promete uma coisa? 

Menina Luíza – Tudo que a mãe pedir. 

Mãe de Luíza – Você me jura que nunca vai esquecer quem você é? Princesa da tribo Mahin, 

da nação nago-jeje que eu levei bebê para abençoar no peji do babalaô, que falou que tu ia ser 

rainha e voltar pra terra da tua mãe, pra lá do grande mar. Você me jura, aqui e agora que você 

é livre pra sempre? Você me entendeu, Luíza? 

Menina Luíza – Entendi, mãe. Porque eu sou livre. 

Mãe de Luíza – Louvados sejam Odudua e Oranyan e salve a rainha Iemanjá. Toca o tambor, 

meu ogã! 

Toque de tambor 

“A Fundação Cultural Palmares apresenta: A lenda de Luíza Mahin” 

Luíza Mahin – E foi assim, juiz que bebi desde o berço esse leite: a liberdade.  
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Juiz – E isso foi? 

Luíza Mahin – Na cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. 

Juiz – E você cumpriu a promessa que fez a sua mãe? 

Luíza Mahin – No ano do meu primeiro sangue. 

Tambores. Volta ao passado. Burburinho. 

Juiz alforria – Silêncio! Silêncio no Tribunal. Saibam todos quantos ouvirem que nesse dia, no 

ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1812, comparece a este foro acompanhada de 

seu dono, a negra Luíza Mahin, da Costa da Mina, de quinze anos de idade, do qual recebe 

aqui a alforria e pleno gozo da liberdade.  

Vozes no fundo repetem: Luíza, princesa nagô! 

Dandara – Luíza, como cê conseguiu que o branco te soltasse? 

Luíza Mahin – Foi fácil, Dandara. Enfeiticei ele. 

Juiz – Então, você praticava feitiçaria? 

Luíza Mahin – Feitiçaria é como o branco chama a nossa devoção. Sou princesa, sou da Mina, 

sei da casa de meu pai. Me criei no ritual e honrei meus ancestrais. 

Juiz – Conspirando? 

Luíza Mahin – Não, juiz. Inspirando. 

Tambores 

Luíza Mahin – Tá gostoso, meu nego? Ó, põe um pouco mais de dendê. 

Negro fugido – A princesa é muito boa com um pobre fugido. 

Luíza Mahin – Shhhhh. Sou Luíza, tu me trate por princesa se a nação nagô-jeje se levantar 

de novo. E só vai se levantar se a gente for irmão. Minha casa é tua casa e a de todo escravo 

fugitivo. E a de todos os irmãos pelo dia em que o branco for subjugado ou morto. 

Negro fugido – Mas, princesa... Luíza, nós vamos ser irmãos também dos malê? 

Luíza Mahin – Ói, meu nego. Pra lá do mar onde reina Oranyan, os nagôs e os malês 

guerreavam inimigos pelas diferentes fés. Mas, debaixo do chicote já aprendemos que o deus 

da liberdade é um só com muitos nomes. Pela cor e pela dor nos aliamos, tu me entendeu? 

Negro fugido – Entendi. Tu pode ser Luíza, mas tu fala igual princesa. 

Toque do agogô 

Juiz – Tua casa, então era um centro de revoltas? 



 
 

157 

Luíza Mahin – Perdi a conta de quantas. Por vinte anos fustiguei o branco. 

Juiz – Mas, nem tudo foi dever, deu espaço pra prazer. 

Luíza Mahin – Ah, eu amei tanto a vida. Andei livre pelas praças como fui na intimidade. E 

afirmei que somos belas até mais do que as branquelas. 

Juiz – E o teu filho repetiu essas ideias? 

Luíza Mahin – Eu dei-lhe amor, de modo que ele pudesse amar as mulheres. 

Tambores 

Luiz Gama – Quando a brisa veloz por entre anáguas; espaneja cambraias escondidas; 

deixando ver aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas; santo embora, o mortal que 

encontra pára, da cabeça lhe foge o bento siso; nervosa comoção as bragas rompe-lhe; e fica 

como Adão no paraíso. 

Juiz – Havia filho, porém não houve pai. 

Luíza Mahin – Nunca mais vou falar o nome desse homem, que vendeu nosso filho pra pagar 

uma dívida de jogo. De mim, meu Luiz não esqueceu. A ele nunca mais se quer citou. Da 

memória de Deus nós o apagamos. 

Juiz – E no entanto, foi com ele que você gerou Luiz? 

Luíza Mahin – Sedutor. Isso ele era. Regalava-se com a caça, com as armas, cavalos e 

mulheres. Eu, incluso meu senhor. Mas, Luiz puxou a mim. Tanto assim que nasceu em dias 

de luta. 

Juiz – É, eu sei. Foi em 1830, os escravos rebelaram e você estava prenha. 

Escravo rebelado – Luíza, Luíza. 

Luíza Mahin – Aqui, tô aqui. 

Escravo rebelado – Luíza você tem que fugir, não pode ser pega. 

Luíza Mahin – Fico com ocês até o fim. 

Escravo rebelado – Não pode, você é a princesa (…). Nossa esperança, esse filho que ocê 

carrega no bucho vai ser um rei guerreiro da nação nagô. Vai fazer o branco tremer. Você não 

pode cair. Agora vai! 

Luíza Mahin – Mas, e ocês? 

Escravo rebelado – A gente se encontra um dia desses, no reino de Olodumaré. Ògún ieé! 

Juiz – Eles morreram? 
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Luíza Mahin – Todos. 

Juiz – Mas, você escapou. 

Luíza Mahin – Eu tive meu filho: Luiz Gama. E ele virou mesmo rei guerreiro dos nagôs-jeje. 

Chicote do branco. 

Juiz – Ele teve onde aprender. 

Luíza Mahin – Ele teve. 

Luíza Mahin – É tudo livre na terra dos nagôs, com a benção de Olodumaré, na mata e na 

plantação a riqueza brota do chão. Lá tua avó era guerreira de lança na mão, a cabeça coroada 

e nosso pai no coração. 

Luiz Gama – Então, porque ela veio pra cá? Porque eu não nasci na cidade de Oió? 

Luíza Mahin – Foi o branco, Luiz. Mas, você me promete uma coisa? 

Luiz Gama – Tudo o que a mãe pedir. 

Luíza Mahin – Você me jura que nunca vai esquecer quem você é: rei guerreiro da nação 

nagô-jeje, vingador nosso, chicote do branco. Você me jura aqui e agora que você é e sempre 

vai ser livre? Você me entendeu Luiz? 

Luiz Gama – Entendi mãe, que eu sou livre. 

Luíza Mahin – Louvado seja Odudua e Oranyan e Salve a Rainha Iemanjá. Toca o tambor 

meu ogã! 

Juiz – E ele nunca esqueceu. 

Luíza Mahin – Das minhas palavras. 

Juiz – Não, Luíza de você. 

Luiz Gama – A minha mãe era de baixa estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto, 

tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. 

Juiz – Até quando você ficou com ele? 

Luíza Mahin – Até a luta dos sabinos. Mas, antes teve a revolta dos malês. 

Juiz – 25 de janeiro de 1835. 

Luíza Mahin – O dia da nossa fúria. 

Licutan – Perdão, princesa por pedir que viesse a esse ermo, mas não vamos essa guerra 

começar sem saber quem vai ser nossa rainha. 

Luíza Mahin – Licutan, Calafate e Dandara até você? 
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Dandara – Os malê todo princesa. Luiz Sanin, o Ahuna, Vitório Sule, mas não vamos 

conseguir sem o apoio dos nagô. 

Luíza Mahin – A nação jeje-nagô eu represento. Selo aqui esse pacto de guerra com meus 

irmãos malê. Lutaremos lado a lado que o branco seja morto ou então subjugado. 

Licutan – E Luíza dos Mahin da Bahia será rainha. 

Luíza Mahin – Não pedi outra coroa que não fosse a liberdade. 

Licutan – E não quer a liberdade mais ninguém para rainha, só você. A princesa dos nagô. 

Dandara – Eu, Dandara reconheço em ocê nossa rainha. 

Ao fundo várias vozes – Eu também reconheço. Eu também. Eu também reconheço. 

Luíza Mahin – Então é a vontade de Ifá, matarei o branco e serei rainha. 

Ao fundo várias vozes - Viva! Viva rainha da Bahia! 

Juiz – Então você queria poder? 

Luíza Mahin – Eu queria paz para o meu filho e para todos os nossos filhos. 

Juiz – Mas, não foi essa a colheita, foi? 

Luíza Mahin – Não. Foi amarga a colheita. Foi o ciúme de Sabina, mulher de Vitório Sule, 

que achou que ele tava com outra, botou a polícia na pista e perdemos o ataque surpresa. 

Gritos, vozes e tiros. 

Luíza Mahin – Fuzilaram eles. Licutan, Ahuna, Dandara, Sanin, Calafate, Sule, Nzinga. 

Juiz – E você? 

Luíza Mahin – Tive sorte. Eu escapei. 

Juiz – Mas, depois de dois anos com o pai de teu Luiz, foste a guerra novamente na revolta 

dos sabinos. 

Luíza Mahin – Contra o império, só pensava em vingar os meus irmãos. 

Tiros 

Pai de Luiz Gama – Tu foge Luíza que a revolução fracassou. Esse açougueiro do Imperador, 

o Crisóstomo Calado massacrou mais de mil homens. Salvador está em chamas, ele manda 

jogar os prisioneiros dentro das casas que ardem. E a você estão procurando em toda parte. 

Foge agora! 

Luíza Mahin – E o menino? E nosso filho? 

Pai de Luiz Gama – Cuido dele. Te prometo. 
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Luíza Mahin – E foi assim que o traidor me enganou. 

Juiz – Ficou com teu menino. 

Luíza Mahin – Que viu todo aquele sangue e o fogo e o ódio humano. Tinha só sete anos. E 

eu nunca mais vi ele. 

Luiz Gama – Porque mãe? Porque você tem que ir? 

Luíza Mahin – Pra lutar meu amor, pra lutar. Mas, tu presta atenção nas palavras da tua mãe: 

o branco tem a força, mas nós temos a justiça. É Xangô que tá com a gente. Você vai filho 

querido aprender a língua deles, as letras deles, as palavras que eu não sei, aprender a 

mandinga deles. Me entendeu? E depois de aprender vai lembrar o que eu te ensinei, e o que 

ocê me prometeu. 

Luiz Gama – Mãããe! 

Luíza Mahin – Adeus, meu amor! A gente vai se encontrar no reino de Olodumaré. Ògún ieé! 

Juiz – Pra onde você foi? 

Luíza Mahin – Fui pro sul, pro Rio de Janeiro. Me escondi bem na boca do leão. Meus irmãos 

me ajudaram em toda parte. Descobri que nem gente eu era mais, eu era símbolo: a princesa 

insurreta dos nagôs. 

Juiz – E no rio você lutou? 

Luíza Mahin – Até o dia em que fui presa, torturada e então julgada. 

Tribunal RJ - E assim esse foro diante dos crimes da ré condena-a ao degredo perpétuo em 

terras d´além  mar donde jamais retornará ao império. 

Luíza Mahin – Assim, a profecia se cumpriu e voltei pra pátria dos nagôs. Mas, tava 

aprisionada. 

Juiz – Foi inútil então o teu combate. 

Luíza Mahin – Não, juiz. Das proezas que celebram meu nome, eu nenhuma poderia ter feito 

só. Uma única porém, eu sozinha realizei sem que o branco a pudesse impedir. 

Juiz – Acho que eu sei. 

Luíza Mahin – Foi a chama de amor e liberdade que passei ao filho meu, que aos dez anos 

feroz pai vendeu de escravo. Mas, na força dos nagôs seu espírito forjei e se ergueu na palavra 

do homem branco, na sua lei, sua poesia. O chicote dos senhores do chicote, rei-guerreiro até 

o fim. Pois ao pé do seu túmulo jurou uma imensa multidão a bater a infame escravatura e o 



 
 

161 

fogo que ateou só acalmou quando foram os cativos libertados. A promessa que me fez ele 

cumpriu, como eu a que fiz a minha mãe. Moisés negro de uma terra prometida, cujo solo ele 

não veio a pisar. O meu filho Luiz Gama é a única proeza que eu posso reclamar na verdade 

como minha. 

Juiz – E onde está o teu túmulo, senhora? 

Luíza Mahin – Durmo ao pé de uma árvore frondosa, sem que saiba ninguém que estou ali. 

Na floresta onde antes foi Oió, sobre a qual cem mil pássaros entoam noite e dia a canção da 

liberdade.  

Juiz – É chegada então a hora do veredito. 

Luíza Mahin – Estou pronta. Tua sentença de juiz aceito agora. 

Juiz – Se levanta então, Luíza das princesas dos mahins. Longo tempo tu lutaste para enfim 

chegar aqui. Entra e toma o que é teu. É teu reino e ele é sem fim. Pois eu sou Olodumaré, o 

teu pai, teu ancestral que agora te coroa. Estás viva para sempre. Vem, o teu filho está aqui e 

quer te ver, ó Luíza dos mahin. 
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