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RESUMO	
	

	

Esta dissertação pretende olhar para as capulanas – a versão moçambicana dos famosos 

“tecidos estampados africanos” – como objeto de estudo antropológico. Para além de 

símbolos atualmente associados à “mulher moçambicana” ou à “mulher macua”, as 

capulanas são objetos que fazem muita diferença e fazem-fazer muitas coisas. A 

intenção deste estudo é, portanto, descrever e pensar algumas das composições, 

interações, conexões, efeitos e diferenças que as capulanas fazem-fazer na vida das 

mulheres da província de Nampula, no norte de Moçambique. A partir de uma 

perspectiva voltada para as materialidades, discuto algumas questões relacionadas à 

produção e às origens das capulanas, e mais fortemente seus múltiplos usos, focando em 

dois eixos principais: como elas fazem-falar, ou fazem evitar-falar, e como elas 

guardam segredo, mantendo invisíveis (e indizíveis) momentos sensíveis, como a 

gravidez e o nascimento, os ritos de iniciação e os ritos funerários. 
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ABSTRACT	
	

This dissertation intends to look at the capulanas - the Mozambican version of the 

famous 'African printed fabrics' - as objects of anthropological study. Besides being 

symbols currently associated with the 'Mozambican woman' or the 'macua woman', 

capulanas are objects that are connected with many actions. The intention of this study 

is therefore to describe and to think some of the compositions, interactions, connections, 

effects and differences that the capulanas do in the life of the women of the province of 

Nampula, in the north of Mozambique. Along with materiality studies, I discuss some 

issues related to the production and origins of the capulanas, especially their multiple 

uses, focusing on two main axes: how they 'make-speak', or 'make not-speak', and how 

they keep secret, keeping invisible (and unspeakable) sensitive moments such as 

pregnancy and birth, initiation rites and funeral rites. 
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ESCOLHAS	E	CONVENÇÕES		
	

Antes da leitura, é necessário explicitar algumas escolhas e convenções que 

adotei durante a escrita da dissertação.  

 A primeira delas diz respeito ao uso dos nomes reais das pessoas no texto. 

Entendo que muitas vezes na antropologia faça-se a opção de usar nomes fictícios para 

preservar nossos interlocutores. Em muitas pesquisas este é um recurso absolutamente 

necessário política e eticamente. No meu caso, quando levei a monografia de conclusão 

de curso – também realizada a partir da interação com algumas mulheres de Nampula – 

para o segundo campo e entreguei-a para minhas amigas, percebi que a presença de seus 

nomes, assim como de suas imagens, foi essencial como reconhecimento do que eu 

havia aprendido com elas. Daniela ainda reclamou que eu não havia escrito o suficiente 

sobre as receitas que ela havia me ensinado. Neste sentido, acredito que seja mais 

interessante, no caso deste estudo em particular, fazer uso dos nomes reais – obviamente 

com o “consentimento” prévio das pessoas – e pesar, a cada situação, se o que estou 

escrevendo poderia de alguma forma constrangê-las, expô-las ou prejudicá-las. Assim, 

em alguns casos opto por não mencionar nenhum nome, deixando um sujeito genérico, 

em outros preferi não expor certas situações.  

 O “consentimento” é algo de difícil definição, pois acredito que nem todas as 

pessoas com quem eu interagia tinha a exata dimensão – e talvez ninguém tenha - dos 

possíveis leitores e das possíveis utilizações posteriores de uma dissertação. Justamente 

por isso, penso que o “consentimento informado”, mesmo que se trate de um documento 

com assinatura, muitas vezes serve mais para preservar os autores e autoras, do que as 

pessoas que aparecem no trabalho. Assim, acredito que, no caso deste estudo em 

particular, a opção ética e afetiva mais interessante seja manter os nomes reais, 

juntamente com as doses necessárias de bom senso, para que as pessoas possam se 

reconhecer nas linhas e imagens da dissertação, e para que o meu reconhecimento 

também se torne explícito. 

Em alguns casos, trouxe falas que foram gravadas em entrevistas, filmadas ou 

não; em outros, falas de conversas informais presentes em meu diário de campo e 
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anotações. As entrevistas, sempre que possível, foram entregues ou exibidas para as 

pessoas entrevistadas, bem como as fotografias. Algumas das falas utilizadas, como as 

de Sara Laisse, Isaura Máquina e Felisberto, foram questões colocadas em eventos 

públicos (palestras) que estavam sendo gravados. Em relação a Sebastião, um dos 

protagonistas do estudo das capulanas, não houve apenas um registro de sua imagem e 

de sua fala, mas também uma elaboração própria de seu pensamento e pesquisa a partir 

da escrita de uma série de livros, organogramas, quadros e poemas. Este material foi 

produzido para esta pesquisa e me foi entregue por ele; por isso, mais do que uma 

possibilidade para a dissertação, considero um compromisso fazer o melhor uso 

possível de seus escritos. 

Espero, dessa forma, tornar visíveis e duráveis os attachements (“vínculos”) que 

foram produzidos durante o trabalho de campo, e que a escrita seja mais uma ação que 

mantenha estes vínculos firmes. 

No que concerne à escrita, optei por deixar todas as palavras na língua 

emakhuwa em itálico, e manter a forma de escrita mais semelhante ao que eu ouvia em 

campo e a partir do que eu pude discutir com Aiúba1 - que me auxiliou com as 

traduções e revisões do material de campo -, apesar das muitas variações que aparecem 

na literatura (Geffray, 1990 ; Macaire, 1996 ; Medeiros, 2007). Assim, palavras 

grafadas com -tt em parte da literatura antropológica, como muttete ou ncontta, aqui 

aparecem como muthete ou ncontha. Também foram utilizados o Dicionário Português-

Macua de Pires Prata (1990) e o Método Macua de Gino Centis (2000), para verificar 

algumas grafias. No entanto, estas diferenças gráficas não comprometem o 

entendimento do texto e em nenhum caso levavam a formar duas palavras com sentidos 

distintos. 

 Palavras que participam de um vocabulário mais geral moçambicano – muitas 

delas já indexadas no dicionário Moçambicanismos: para um léxico de usos do 

Português Moçambicano (2002) –, como capulana, mucumi, machamba, batuque, 

																																																													
1	Aiúba Ali Aiúba é historiador e docente da Universidade Lúrio, atualmente realizando o doutorado em 
História na PUC-Rio pelo programa PEC-PG. Encontramo-nos no Brasil, e a afinidade intelectual e 
pessoal fez com que se tornasse um parceiro acadêmico, além de amigo. Aiúba me auxiliou com as 
traduções e revisões de entrevistas em emakhuwa, sendo ele mesmo falante do idioma. 
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foram destacadas e após a primeira definição ou explicação, aparecem sem nenhum 

destaque. O mesmo vale para conceitos antropológicos como “fazer-fazer”. Utilizo o 

itálico igualmente para realçar trechos de algumas citações, e nas demais palavras em 

língua estrangeira.  

As imagens são de minha autoria. 

	

Figura 1 - Esmeralda com minha monografia 
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INTRODUÇÃO	
	

 As capulanas – versão moçambicana dos famosos “tecidos estampados 

africanos” – são objetos atualmente associados à imagem da “mulher moçambicana” e 

tornaram-se símbolos étnicos e nacionais no país. Também provocam, frequentemente, 

um deslumbramento no olhar de quem chega a Moçambique, sobretudo na região norte, 

por suas cores fortes, atrativas, e pelas múltiplas formas como são utilizadas. Muitas 

vezes as capulanas aparecem, na literatura ou nos textos acadêmicos, como “pano de 

fundo” para descrever o cotidiano das pessoas de Moçambique ou das mulheres em 

particular. Neste texto, pretendo, por outro lado, olhar para as capulanas “em si 

mesmas”, ou seja, como objetos que fazem muita diferença e fazem-fazer muitas coisas. 

A intenção deste estudo, que se pretende etnográfico e antropológico, é, portanto, 

descrever e pensar algumas das composições, interações, conexões, efeitos e diferenças 

que as capulanas fazem-fazer na vida das mulheres da província de Nampula, no norte 

de Moçambique.  

 A pesquisa que embasa esta dissertação é a continuação de um estudo iniciado 

em 2015 no norte de Moçambique. As reflexões etnográficas aqui apresentadas são 

fruto de dois trabalhos de campo, o primeiro realizado entre janeiro e junho de 2015, 

durante minha graduação, e o segundo entre março e maio de 2017, já no âmbito do 

mestrado. Apresentarei, brevemente, o contexto em que se deram os trabalhos de 

campo, as continuidades e descontinuidades entre um e outro, e algumas questões que 

surgiram durante a segunda estadia, que devem nortear o presente estudo.  

 

Primeiro	campo	

 Cheguei a Nampula – a maior cidade da região norte de Moçambique e capital 

da província homônima – pela primeira vez em janeiro de 2015, junto com outras quatro 

pessoas: Raul Lansky e Ana Luisa Jorge, também estudantes de graduação, Patrick 

Arley, doutorando em antropologia, e Eduardo Vargas, coordenador da pesquisa. 

Compúnhamos a primeira equipe que participava de um projeto de pesquisa de longa 

duração (quatro anos, ainda em andamento), contemplado pelo Programa Pró-
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Mobilidade CAPES/AULP, intitulado “A Vale em Moçambique: controvérsias 

sóciotécnicas em África e alhures”. A pesquisa se deu no âmbito institucional de uma 

colaboração entre a UFMG e a Unilúrio (Universidade Lúrio), sediada em Nampula, e 

buscava, grosso modo, mapear e analisar as “controvérsias sociotécnicas” acerca de 

algumas das obras do Corredor Nacala no norte de Moçambique. Trata-se de situações, 

envolvendo humanos e não-humanos, nas quais os entendimentos de todas as partes não 

se dão de forma consensual ou igual, podendo ou não se apresentarem como conflitos. 

A proposta teórico-metodológica do mapeamento de controvérsias sociotécnicas é uma 

derivação da teoria-ator-rede de Bruno Latour e tenta abordar situações de alta 

complexidade seguindo os diversos atores – humanos e não-humanos – que compõem a 

controvérsia, no momento mesmo em que ela ocorre, quando os desenlaces e efeitos 

ainda estão em aberto.2  

 Embora esta dissertação não trate especificamente de controvérsias 

sociotécnicas, e proponha pensar em um objeto muito mais “comum”, “cotidiano” e 

aparentemente “trivial” do que os mega-empreendimentos de multinacionais – como é o 

caso das obras e empreendimentos da Vale S.A. que acompanhamos em 2015 –, 

certamente o olhar mais detido sobre os chamados não-humanos, e sobre as interações e 

composições entre pessoas e objetos, característico dessa abordagem teórica, está ainda 

presente neste estudo. 

 A Vale S.A. está presente no país desde 2004, quando obteve a concessão de 

exploração de carvão mineral na mina de Moatize, província de Tete, uma das maiores 

reservas de carvão do mundo. O mega-empreendimento de exploração mineral envolve 

também a infraestrutura logística para o escoamento do carvão no chamado Corredor 

Nacala: um projeto que visa à reabilitação e ampliação de uma linha férrea de 682 km, 

cruzando toda a região norte de Moçambique – e passando pelo Malaui – e a construção 

de um porto de águas profundas na baía de Nacala. Nossa equipe se concentrou no 

estudo das controvérsias acerca da linha férrea, que cruza a cidade de Nampula, onde 

moramos por três meses. Também visitamos Nacala e diversas outras cidades por onde 

																																																													
2	Sobre a teoria-ator-rede e o mapeamento de controvérsias sociotécnicas ver, entre outros: “Diving in 
Magma: How to Explore Controversies with Actor-Network Theory” (Venturini, 2010); Reagregando o 
social: uma introdução à teoria do ator-rede (Latour, 2012).	
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passam os trilhos, assim como localidades de pessoas que foram reassentadas, como 

Monapo, e ficamos um mês na capital, Maputo, para realizar entrevistas com membros 

do governo, da empresa, de ONGs locais e internacionais e pesquisadores. O momento 

de maior imersão em campo se deu durante o tempo em que ficamos na cidade de 

Nampula – eu, Ana, Raul e Patrick – em um bairro periférico, o Natikiri, delimitado 

pela linha férrea, de um lado, e pela estrada nacional, do outro. Residimos em um 

apartamento gentilmente cedido pela Unilúrio. Toda esta primeira experiência de 

trabalho de campo, portanto, está estreitamente relacionada com a presença, a 

convivência, as trocas e a amizade de Ana, Raul e Patrick, bem como a orientação do 

professor Eduardo Vargas. 

 Na época, além da “pesquisa grande” – que envolvia deslocamentos, busca de 

contatos, entrevistas que realizávamos em conjunto, etc. – Eduardo nos incentivou a 

buscar também temas de interesse pessoal e desenvolver paralelamente uma pesquisa de 

cunho individual. No primeiro mês de viagem, com os primeiros contatos que havia 

estabelecido ali, eu estava interessada em estudar algum tema que estivesse em relação 

com as mulheres de Nampula, pois me parecia que o contato fluía melhor com elas. As 

formas de organizações políticas das mulheres também me impressionaram logo que 

cheguei: a existência de uma “heroína nacional”, Josina Machel, que combateu pela 

independência do país, conquistada em 1975, bem como a história das mulheres ex-

combatentes no geral, e a relevância da OMM (Organização da Mulher Moçambicana), 

um braço feminino da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) que tem ampla 

capilaridade política no país. Além disso, o livro da escritora Paulina Chiziane, Niketche 

– uma história de poligamia, primeira obra de literatura moçambicana que havia lido 

até então, e uma espécie de introdução a várias temáticas femininas “moçambicanas”, 

havia me despertado o interesse pela figura da “mulher macua” e as características – ou, 

mais precisamente, estereótipos – relacionados a elas: o principal deles remetendo a 

uma expertise sexual e poder de sedução, que seria aprendido nos ritos de iniciação 

femininos (presentes na região norte do país). 

 Nesse sentido, acompanhando a obra de Chiziane, vale ressaltar a pluralidade 

étnica e linguística de Moçambique e as diferenças sócio-culturais entre o sul e o norte 

do país, que estarão incontornavelmente presentes neste trabalho. A província de 

Nampula é majoritariamente povoada pelo grupo etno-linguístico macua, grupo de 

maior densidade populacional em Moçambique, sendo o emakhuwa a língua mais falada 
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do país, embora o português seja a única língua oficial.3 Assim, o português é a língua 

das repartições, das escolas, universidades, bancos, administração, mas nas ruas de 

Nampula o que se ouve é principalmente o emakhuwa. Essa língua já incorporou muitos 

vocábulos e expressões em português, “amacuando-as”, e tem também seus “graus de 

pureza” que aumentam à medida que se vai para o interior da província. Na cidade de 

Nampula, o macua falado tem mais similaridades com o português, o que facilitava (um 

pouco) a nossa comunicação.  

 A língua não era necessariamente a maior dificuldade de interação, pois 

qualquer cumprimento em emakhuwa já era considerado como “falar macua” (ou ao 

menos fazer o esforço de falar) e gerava simpatia por parte das pessoas do bairro, 

mesmo que a conversa rapidamente passasse para o português. O marcador que eu mais 

sentia ali era a condição de mulher mucunha (branca), muito acentuada quando 

adentrava no bairro Natikiri, onde residíamos. Os primeiros contatos com os homens 

muitas vezes se davam em termos de flerte, interesses em saber se eu tinha um marido, 

etc. Quando estava acompanhada de Raul, ele era frequentemente considerado como 

meu marido (o que, às vezes, também confirmávamos para simplificar para nós 

mesmos), e assim o contato era mediado por outra presença masculina. Com o tempo e 

a convivência, essa fronteira foi se diluindo, mas certamente o fator de gênero foi 

importante, sobretudo nos primeiros momentos, para criar situações em que eu e 

algumas das mulheres do bairro estávamos à vontade para conversar, trocar, aprender, 

brincar, cozinhar, comer e beber juntas, etc. 

  O estranhamento com relação à minha aparência/cor era muito mais sentido em 

alguns locais do que em outros, o que está diretamente atrelado à diferença de paisagem 

e socialidades entre os bairros e a cidade (onde é mais comum ver mucunhas e 

estrangeiros). Isto se refere à oposição entre o centro de Nampula – uma cidade 

planejada, antiga vila militar colonial conhecida como Nampula-a-Bela – com algumas 

avenidas largas e ruas nomeadas, asfaltadas, alguns hotéis, muitas lojas, instituições 

públicas, etc. – e a periferia da cidade, os bairros. Os bairros são constituídos por 

labirínticos becos e vielas de terra, com algumas ruas mais alargadas, onde podem 

passar motos e até carros. Os locais de grande fluxo de pessoas costumam ter sacolas de 

																																																													
3 O Centro de Estudos de Línguas Moçambicanas reconhece 22 línguas além do português (2000), e o 
Ethnologue – Languages of the World lista mais 19 outras línguas em seu site oficial.		
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plástico e outros tipos de lixo no chão acompanhando a via – e quando alguém se perde 

nas estreitas passagens que se entremeiam aos quintais das casas, pergunta-se “aqui há 

caminho?”. As casas podem ser de matope (como o pau-a-pique no Brasil) com 

telhados de macuti (folhas de palmeira), ou também casas “melhoradas”, construídas 

com blocos de areia e cimento, e telhas de zinco que brilham e aquecem com o sol. As 

casas costumam ser pequenas, e o interior da casa não é muito usado durante o dia; é no 

quintal que se faz a maior parte das atividades domésticas cotidianas.  

 É comum ver mulheres lavando roupas, capulanas ou pratos em bacias de 

plástico; varrendo o chão do quintal com vassouras de cabo curto que as fazem dobrar o 

tronco em direção ao chão; preparar a comida – processos que envolvem pilar folhas de 

mandioca ou amendoim para fazer mathapa4, ralar coco ou mamão verde, descascar e 

cortar legumes ou outros ingredientes, e levá-los ao fogo em pequenos fogareiros (de 

uma boca) feitos de ferro e acesos com carvão vegetal. Quando pronto o almoço, é 

comum comer na esteira, ainda no quintal, entre mulheres e crianças, ou sentados em 

cadeiras de plástico, se forem os maridos; e ainda na esteira se descansa após o almoço, 

deixando o tempo para a digestão. Outras atividades comuns nos quintais envolvem 

mulheres trançando os cabelos umas das outras, fazendo mechas; crianças brincando, e 

também vizinhos que vêm visitar, sentam para conversar, beber cabanga ou otheka5, 

etc. 

 O bairro Natikiri era delimitado pela linha férrea – nosso objeto de estudo – e, 

após cruzá-la, entrávamos em outro bairro ainda mais extenso chamado Murrapaniua. 

Minhas interações diárias e mais íntimas se deram com um grupo de quatro mulheres – 

vizinhas e parentes – que viviam no lado do Murrapaniua, bem rente à linha férrea, 

sendo que o quintal de três delas, Ilda, Julieta e Esmeralda, havia sido invadido pela 
																																																													
4 Mathapa é um prato tradicional moçambicano feito com folhas de mandioca piladas cozidas, com leite 
de coco e amendoim pilado e um pouco de tomate. Pode levar alguma carne/camarão também (como 
ocorre em Maputo), mas nos bairros de Nampula só se fazia com folhas. Em Nampula, mathapa designa 
qualquer prato feito com folhas cozidas, mathapa antikua (folhas de mandioca), mathapa kharaka (folhas 
de abóbora), mathapa nampape (folhas de feijão cute), etc. É normalmente acompanhada com xima 
(espécie de angu branco feito com farinha de milho).	

5 Cabanga é uma bebida alcoólica fabricada a partir da farinha de milho e açúcar fermentados. Otheka é 
uma bebida semelhante e à base de farinha de mapira (espécie de sorgo). São produzidas em casa, 
geralmente por mulheres, e vendidas nos quintais ou próximo ao mercado. A primeira é a bebida mais 
acessível – uma caneca grande custa entre 1 e 2 reais – e é muito comum ver pessoas reunidas 
conversando e brincando enquanto bebem cabanga nos bairros. 	
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recente construção do muro de vedação que acompanha a linha (este, inclusive, era 

chamado de “quintal”).6 Desde a casa delas era possível acompanhar as obras do muro e 

as mudanças nos fluxos e dinâmicas em relação à linha – antes um lugar onde adultos 

descansavam e conversavam, crianças brincavam, e um local de passagem de um bairro 

ao outro, que deveria ser transformado para dar lugar ao fluxo de comboios (trens) que 

carregam carvão mineral.  

 A presença nas casas e quintais dessas mulheres também se deu através da 

comida. Na primeira vez, por uma tentativa de “encomendar” almoço na casa de Ilda – 

já que estávamos sem meios de cozinhar em casa, pois não havia gás nem luz em 

Nampula quando chegamos, em janeiro de 2015 –, que recusou um pagamento pela 

comida, por entender que éramos visitas e não clientes, e se pagássemos, não 

voltaríamos lá. Assim, depois deste episódio, combinei com elas de me ensinarem a 

cozinhar alguns pratos e a partir daí fomos interagindo cotidianamente e criando 

vínculos de amizade.  

 Esmeralda, Julieta, Ilda e Daniela (irmã mais nova de Ilda) foram as mulheres 

que tiveram a paciência e gentileza de interagir comigo e me ensinar um tanto neste 

primeiro período do trabalho de campo. Ilda e Daniela faziam cabanga para vender, o 

que fazia com que seus quintais também fossem pontos de encontros e conversas 

(muitas vezes incompreensíveis para mim, em macua). Julieta e Ilda tinham em torno de 

45 anos, sendo que as duas falavam muito pouco o português, e eu só podia conversar 

com Julieta com a ajuda de Esmeralda (Julieta vinha do interior da província, “do mato” 

como diziam), enquanto com Ilda conseguíamos ter uma comunicação, às vezes 

recorrendo à tradução. Esmeralda e Daniela tinham em torno de 28 anos, cada uma com 

																																																													
6 A linha férrea já existia muito antes do projeto da Vale S.A., ligando Nacala a Cuamba, e passando por 
Nampula. O próprio crescimento destes dois bairros está relacionado à presença da linha. O que a Vale 
estava fazendo era uma reabilitação das partes já existentes e ampliação para chegar até a mina de carvão 
em Moatize. Com isso, muitas casas que ficavam próximas demais à linha, não obedecendo ao perímetro 
de segurança, foram retiradas e construiu-se um muro de vedação ao longo de toda a cidade para evitar 
acidentes. O comboio que passava anteriormente levava pessoas com suas mercadorias agrícolas e era a 
forma mais barata de transporte entre o campo e a cidade para revenda nos mercados. Esse comboio era 
menor, mais lento, e passava apenas duas vezes por dia (uma ida e uma volta), enquanto o comboio da 
Vale tem uma extensão de 2 km, levando carvão a céu aberto, e passaria 20 vezes por dia. As informações 
foram obtidas em 2015 na CDN (Corredor de Desenvolvimento do Norte), uma concessionária vinculada 
à Vale S.A. que opera os trilhos da CFM (Caminhos de Ferro de Moçambique) nessa região. 
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três filhos/as, tinham estudado até uma parte do ensino secundário, e não carecíamos de 

intérpretes para nossas conversas. Outros vizinhos e vizinhas do bairro Natikiri – como 

Hossa, Sr. Agostinho (secretário do bairro)7 e sua esposa Fátima, Seu Começa, e 

Amurane – também foram importantes no nosso convívio e no desenvolvimento da 

pesquisa durante os meses em que estivemos ali.    

 A convivência com o ambiente doméstico em um bairro periférico de Nampula 

me possibilitou apreender a relevância e versatilidade de um objeto que chama a 

atenção de qualquer viente (estrangeiro/a) que chega a Moçambique, e particularmente a 

Nampula. Seja no primeiro contato, com a sobreposição de cores e formas quando estão 

expostas nas feiras populares, seja no movimento dos corpos cobertos, amarrados e 

estampados por elas nas ruas, as capulanas sempre convocam o olhar e a curiosidade.  

 Capulanas são tecidos estampados (ou de fios tingidos, no caso dos kissambi) de 

dimensões fixas (1,64m x 1m ou 1,80m x 1,10m) retangulares, que levam padrões e 

motivos diversos – geométricos, de animais ou plantas, indianos (mandalas, desenhos 

Paisley, etc.) – geralmente coloridos e vistosos. São fabricadas industrialmente e 

constituem a principal peça de roupa feminina na região – amarradas na cintura de 

forma a cobrir toda a parte de baixo do corpo. Mas as capulanas não são apenas roupas: 

no dia-a-dia, são usadas para amarrar a criança às costas da mãe (muthete), como lenço 

na cabeça (usando pedaços menores), servem como trouxas para levar roupas ou 

objetos, como lençol ou cobertor de cama (mucumi)8, como toalha de banho, e como 

absorvente íntimo (ncontha ou nakapa). Quando gastas, “cansadas”, se rasgam ou são 

comidas por ratos, tornam-se pano de prato, e também partes delas são comumente 

usadas para fazer roupas para as crianças. As capulanas também são elementos 

																																																													
7 Os secretários de bairro são autoridades locais, escolhidos pela população dos bairros, e que atuam 
como mediadores entre a esfera do bairro e a Câmara Municipal: há, em um nível mais local, os chefes de 
quarteirão, seguidos dos chefes das unidades comunais; temos então os secretários dos bairros, e em 
seguida os chefes dos postos administrativos, já enquanto funcionários da Câmara Municipal (não 
escolhidos diretamente pela população). Acima deles, o presidente do município (equivalente ao 
“prefeito”). Além de todos estes “chefes”, ainda existem as chamadas “autoridades tradicionais”, na 
figura dos régulos, cuja autoridade se baseia na ancestralidade e na linhagem (paterna no sul e materna no 
norte), e que foram integrados na hierarquia política colonial. No norte, também existe a figura da 
pwiamwene (“rainha”), da mesma matrilinhagem dos régulos, que não foram objeto das tentativas de 
cooptação pela governo colonial da mesma forma (Arnfred, 2011), o que será tratado no terceiro capítulo. 

8 Mucumi é uma peça maior produzida a partir de duas capulanas costuradas com uma renda no meio. No 
sul do país, é muito comum que leve a renda, em Nampula vi algumas com e outras sem. 	
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materiais importantes nos momentos rituais, como nos ritos de iniciação e nos ritos 

funerários, o que será tratado no terceiro capítulo.  

 A valorização das capulanas não se dá apenas pela sua polivalência, mas 

também pelo fato de serem presentes (dádivas) por excelência na região: do marido para 

a esposa, no momento do casamento e também no decorrer da vida conjugal; de mães 

para filhas ou tias para sobrinhas, herdadas entre gerações de mulheres na mesma 

família; entre hóspedes e anfitriãos, como presentes de chegada e de despedida. 

Também é comum, por exemplo, que a mãe ofereça um mucumi para seu filho antes de 

uma viagem, ou à filha que vai casar. As capulanas são oferecidas, recebidas, 

guardadas, trocadas, emprestadas, acumuladas, entesouradas, perdidas, mas nunca 

jogadas fora.9 São também assuntos de conversas, intrigas, ciúmes, elementos 

requisitados e objetos de desejo por parte das mulheres com quem convivi. Essa 

relevância material e social, prática e discursiva, foi um dos motivos que me levou a 

pensá-la como objeto de reflexão antropológica.10  

 A minha própria experiência com as capulanas também contribuiu para a 

escolha. Primeiro a experiência da falta delas – o que provocou uma situação de choque 

cultural no primeiro (e único) dia que saí de short na rua, na Avenida do Trabalho, onde 

morávamos – e depois com as capulanas servindo como mediadoras das relações com as 

pessoas do bairro, que me ensinavam a amarrar, que me elogiavam (“tás merecida de 

capulana”) ou se interessavam/espantavam quando viam uma mucunha (branca) 

amarrando capulana. Muitas vezes me pediam para lhes oferecer alguma e riam muito 

quando eu dizia que só tinha uma em casa. Elas achavam graça, pois, como me diziam, 

em Moçambique mulher usa capulana todo dia, então tem que ter mais de uma – e ter 

muitas capulanas na mala (baú) é sinal de riqueza, enquanto ter só uma capulana é sinal 

de muita pobreza. 

																																																													
9 D. Mariamo, amiga e interlocutora que conheci em 2017, me explicou que “nós evitamos deitar a 
capulana porque acreditamos que desperdiçar a capulana é desperdiçar a sua sorte, é deitar a sua sorte”.	

10 A capulana como objeto de estudo individual veio de uma sugestão do coordenador da pesquisa 
coletiva, Prof. Eduardo Vargas, e se relacionou também com outros interesses que permearam minha 
graduação: antropologia do corpo, dos objetos e técnicas, estudos de gênero, cultura material e 
“gambiarras”. Assim, combinado ao interesse com o “mundo feminino” das mulheres de Nampula, e dada 
a relevância deste objeto na vida dessas mulheres, a capulana confirmou-se como tema da monografia.		
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 A partir de certo momento, percebi que eu também já estava usando capulana 

em casa, bem como saindo de casa assim, me sentindo mais confortável na estrada ou 

no bairro vestindo o tecido (mesmo que no início houvesse alguma dificuldade para 

amarrar de um jeito que não impedisse o movimento das pernas, e que não deixasse a 

capulana cair, o que seria uma grande vergonha). A capulana, portanto, se tornou um 

objeto que mediava e criava possibilidades de relações com outras mulheres (e também 

com homens), e que mediava minha relação com aquele ambiente em geral. Demandava 

de mim outra forma de andar, ou, como exprimiu Miguel11 um dia, de “performar”. Seu 

uso tanto me afetou, corporalmente, quanto afetou minhas formas de visibilidade e 

interação ali.12 

 Quando andava no centro da cidade de Nampula, a experiência era outra. Nestes 

locais, era muito mais comum ver mulheres usando calças, saias, vestidos e roupas 

“ocidentais”. Se algumas mulheres são chamadas pejorativamente de “capulanistas” por 

se vestirem de uma maneira “tradicional”, “atrasada”, “campesina”, outras mulheres são 

consideradas “ocidentalizadas”: geralmente meninas mais jovens, universitárias, 

urbanas, ou mulheres que trabalham fora de casa, sobretudo em cargos mais 

importantes, e vestem roupas “ocidentais”. Nas universidades, instituições públicas, 

bancos, etc., não é adequado usar capulana (da forma convencional, “popular”, 

amarrada na cintura). Em tais ambientes ou em solenidades, é mais comum ver a 

capulana já trabalhada pelas mãos de um alfaiate, compondo fatos (conjuntos de saia e 

blusa e lenço), camisas ou calças masculinas, roupas que são consideradas formais, 

elegantes. No caso dessas mulheres “ocidentalizadas”, que não gostam de usar a 

capulana da maneira “tradicional”, ou daquelas que não podem vesti-las na escola ou 

trabalho, é muito comum que a capulana seja uma “roupa de ficar em casa”, sobretudo 

para a realização dos trabalhos domésticos. Nestes casos, a capulana também é um item 

essencial na pasta (bolsa, mochila) de uma mulher: toda garota aprende, seja na escola, 

seja em casa, seja nos ritos de iniciação, como me informou D. Mariamo, que não pode 

																																																													
11 Miguel Arcanjo é motorista da Unilúrio e nos acompanhou em viagens que realizamos pela província 
de Nampula e Cabo Delgado. Tivemos muitas ocasiões para conversar, e foi ele quem nos ensinou as 
primeiras palavras em macua, bem como algumas questões da cultura local.	

12 Nessa situação, como em muitas outras, as capulanas atuam como objetos mediadores e não meros 
intermediários, no sentido de Latour (2012). Intermediários seriam aqueles objetos que transportam 
significados ou forças sem transformá-los, enquanto os mediadores “transformam, traduzem, distorcem e 
modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam.” (Latour, 2012, p. 65).  
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sair de casa sem uma capulana, para o caso de ocorrer qualquer “eventualidade”. Este 

ponto será retomado adiante quando serão discutidos os momentos nos quais as 

capulanas são cruciais. 

 As roupas “ocidentais” (que diferem das roupas de capulana feitas no alfaiate) 

podem ser adquiridas em lojas no centro da cidade, mas em sua vasta maioria são as 

chamadas calamidades, vendidas nas feiras e mercados populares, em barracas nos 

bairros, ou pelos chamados flechadores, homens que fazem comércio ambulante de 

roupas de calamidade ou de capulanas dentro dos bairros. As calamidades são roupas de 

segunda mão recebidas como doações de países estrangeiros – sobretudo da Europa, 

EUA ou Canadá – e revendidas a preços acessíveis. O nome surgiu dos donativos de 

alimentos e roupas recebidos nos anos 1980/90, durante os períodos de guerra civil e 

penúria no país, e permaneceu mesmo após ter se tornado um mercado próprio de 

compra e venda. Os vendedores moçambicanos compram em armazéns, normalmente 

geridos por indianos ou chineses, fardos (sacos) de 45 kg de roupas prensadas – 

classificadas segundo as peças: vestidos (A16), camisas (A15), calças e calções (A20), 

sapatos, etc. – com preços variando segundo a classificação.13 A seguir, o fardo pode ser 

aberto na feira junto aos clientes – com todas as roupas a um preço fixo, como 50 

meticais (aprox. 2,5 reais) –, ou selecionado pelo vendedor previamente, que definirá o 

valor de cada peça e quais irá expor na barraca (nesse caso geralmente são peças de 

melhor qualidade, com preços um pouco mais elevados). Os mercados de calamidades 

são comuns em outras partes de Moçambique e da África, e já foram objetos de 

interessantes estudos antropológicos, como o de Karen Hansen (2000) sobre os 

mercados Salaula na Zâmbia.  

																																																													
13 Essas informações foram recolhidas a partir de uma incursão nos armazéns de Nampula com o Sr. 
Victorino, pai do meu amigo e professor de macua Victor Victorino, que havia perdido o emprego e 
queria voltar a vender calamidades. Ele também já havia sido vendedor de capulanas há mais tempo atrás. 
Os vendedores às vezes trocam de “ramo”, como foi o caso do Sr. Victorino, mas nunca se vende 
capulana e outras roupas na mesma barraca. Para se ter uma ideia do valor, os fardos de sapatos valem 
3.500 meticais (aprox. 180 reais), um fardo de mix de roupas adultas, 8.500 meticais, e infantil, 10.500 
meticais (aprox. 440 reais e 540 reais, respectivamente). 	
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Figura 2 - Abertura de fardo de calamidade no mercado da Cavalaria, Nampula 

 

 No uso cotidiano em Nampula, as calamidades compõem a vestimenta feminina 

junto às capulanas: a parte de cima, camisetes ou camisas, e, por dentro da capulana, 

saias ou calções (bermudas), além da roupa íntima. No caso dos homens e das crianças, 

também são as calamidades que compõem o traje. Não é raro se deparar com capotes, 

casacos europeus, quando existe algum tempo de frio, ou camisas com referência a uma 

cultura pop que nem sempre é consumida ali (camisas de banda, “pac-man”, etc.). A 

sobreposição das estampas das camisas com as estampas das capulanas também é muito 

comum, e não incomoda as mulheres – a não ser em ocasiões especiais e festividades, 

quando combinam com um grupo de amigas ou parentas para todas saírem com a 

mesma capulana, e uma camisa preta, ou branca. As mulheres do litoral de Nampula, 

por sua vez, costumam dar mais ênfase, mesmo no dia-a-dia, ao fator da combinação 

das capulanas com os demais elementos do vestuário e acessórios.  

 Em Nampula, as pessoas sabiam reconhecer a proveniência de tal ou tal mulher 

pela forma como ela amarra a capulana – são diferenças por vezes muito sutis para uma 

estrangeira – tanto na cintura, como os modos de amarrar o lenço na cabeça. As 
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capulanas, dessa maneira, funcionam como sotaques que indicam tanto a origem quanto 

a condição financeira. Portar o conjunto completo com três peças de capulana – uma na 

cintura, uma na cabeça, e outra no ombro, dobrada, ou como nsunki (xale) é muito 

elegante e sinal de status; por outro lado, sair de casa sem lenço na cabeça, ou com um 

lenço que não combina com a capulana, é sinal de limitação financeira e simplicidade. 

As formas de amarrar a capulana e o lenço também marcavam fortemente as mulheres 

do litoral e as do interior na região norte, assim como as cores e os modos de uso 

distinguiam as capulanas do sul e as do norte de Moçambique.  

 As diferenças acionadas entre e pelas pessoas do litoral de Nampula (província) 

– chamadas macuas naharrá – e as do interior foi algo que pude perceber muito mais 

claramente na segunda vez em que estive em campo. Percebi, inclusive, que, em certas 

ocasiões, algumas pessoas do litoral se referem aos do interior como “macuas” (como 

“eles os macuas”, “atrasados”, em distinção a “nós naharrás”, “civilizados”).14 Este tipo 

de diferença interna é importante para tornar as descrições mais complexas e perceber 

quais diferenças importam para as pessoas com quem estamos conversando. Se a 

categoria étnica chamada “macua” é historicamente recente (Medeiros, 2007) e engloba 

uma série de diferenças entre vários “grupos etno-linguísticos” atualmente 

compreendidos dentro dela, isto não implica que tenhamos que abandonar qualquer 

termo que acarrete alguma espécie de generalização. Para tornar o trabalho de escrita 

possível, é necessário recorrer a algum tipo de estabilização e “cortar as redes” em 

alguns pontos: “A interpretação deve manter estáveis os objetos de reflexão pelo tempo 

suficiente para que possam ser úteis.” (Strathern, 1996, 522). Neste sentido, trabalharei 

com conceitos estabilizados tais como “mulheres”, “homens”, “macuas”, 

“moçambicanos/as”, que em alguns momentos podem ser desestabilizados pelas 

diferenças, distinções (“cortes”), ou pelas interações, composições, aglutinações 

(“fluxos”) feitas pelas pessoas com quem interagi. Assim, uma mulher e sua capulana 

podem se tornar, em alguns momentos, o “compósito corpo-capulana”; as “mulheres 

macuas” podem, em certas situações de análise, estar aglutinadas, quando estão se 

distinguindo das “mulheres do sul”, e, em outros momentos, podem se dividir entre 

“macuas do interior” e “macuas naharrás”. 

																																																													
14 A própria história da palavra “macua” faz eco a essas distinções ainda operantes: “A palavra teve até o 
século XX uma acepção pejorativa e até mesmo injuriosa ou ofensiva, sendo utilizada pelos islamizados 
do litoral com o significado de ‘rude’, ‘selvagem’, ‘atrasado’.” (Medeiros, 2007, p. 61). 
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Durante o trabalho de campo de 2015, pude constatar com mais clareza as 

diferenças entre o sul e o norte do país. Outra diferença forte era perceptível entre 

macuas e macondes (o grupo etno-linguístico logo ao norte, na província de Cabo 

Delgado – por vezes chamados de agressivos, “confusos”, incivilizados, etc.). Isto, 

aliado ao fato de eu ter residido e convivido praticamente todo o tempo que passei em 

Nampula em um bairro “voltado para o interior”, cuja maior parte dos habitantes era de 

“macuas do interior”, “macuas próprios”, “tradicionais”, fez com que eu entendesse 

“Nampula”, e a “cultura macua”, como algo mais ou menos homogêneo a partir dessa 

primeira experiência.  

 Assim, ao voltar para Nampula em 2017, vivendo em outro bairro, interagindo 

com outras pessoas e tendo uma dimensão um pouco melhor das especificidades das 

várias regiões e bairros da cidade, pude perceber muitas diferenças no que antes me 

parecia homogêneo. Lembro-me, no primeiro campo, enquanto estava no Natikiri e 

Murrapaniua, de em algum momento pensar “o bairro é um mundo” e imaginar que 

seria possível não sair mais dali. Esse movimento foi importante, mas acredito que 

multiplicar (um pouco) os pontos de contato e interação, e, de certa forma, os pontos de 

vista, tenha sido de igual importância para o desenvolvimento do trabalho. Passemos 

então ao segundo momento do trabalho de campo.  

 

Segundo	campo	

1. Maputo	

 Em março de 2017, voltei a Moçambique, passando alguns dias em Maputo, 

primeiramente, onde fiquei hospedada na casa de Ana Esperança Gule, uma amiga 

moçambicana que conheci em 2015, quando ingressou no mestrado em antropologia na 

UFMG e tornou-se colaboradora da pesquisa já mencionada. Também estive hospedada 

em sua casa durante um mês em 2015, com sua filha e sua mãe, quando então ela estava 

em Belo Horizonte. Pude reencontrar alguns amigos da primeira viagem, sobretudo 

Ginja, que me possibilitou uma entrada acadêmica na Universidade Politécnica, e Davy, 

um amigo da Ilha de Moçambique (Nampula), que me apresentou os bairros da 
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Urbanização (onde vivia) e a Mafalala, um bairro de Maputo “que está cheio de 

macuas”.15 

 Durante a semana que passei lá, tive a oportunidade de apresentar e debater pela 

primeira vez meu trabalho sobre as capulanas com estudantes e professores 

moçambicanos, na Universidade Politécnica16. Nos comentários que seguiram minha 

apresentação, uma das sugestões girava em torno de estabelecer critérios de análise 

para tornar o trabalho menos generalista, e consequentemente mais interessante para as 

pessoas que “vivem a capulana”. Se o “olhar de fora” possibilita enxergar objetos de 

estudo e análise onde as pessoas “que estão dentro” só veem o cotidiano e a trivialidade 

– o que é discutível, mas, no caso das capulanas, foi a reação mais comum que 

encontrei, entre acadêmicos e não-acadêmicos –, é necessário, entretanto, como me 

disse Sara Laisse, ir além de um “olhar de deslumbramento com um objeto que não faz 

parte da cultura na qual tu vives”. 

 No decorrer do debate, pude perceber alguns pontos de semelhança e diferença 

com relação ao que havia observado no norte. Os pontos de semelhança giram em torno, 

primeiramente, da capulana mediando a relação entre mãe e bebê: o tecido que faz a 

neneca17 da criança e será guardado depois para o resto da vida. A capulana também é 

importante nos momentos de enterros e cerimônias fúnebres, enquanto vestimenta para 

as mulheres que participam neles. No sul, esta é uma das situações para a qual é 

necessário sempre andar com uma capulana na bolsa, ou no carro, bem como em 

situações de visitas à família do namorado, noivo, marido, especialmente se são sogros 

mais “tradicionais”. E, finalmente, foi realçada a importância da capulana nos 

casamentos e xiguianes18, diferentemente do norte onde muitos casamentos não 

acontecem com grandes cerimônias, e os divórcios e casamentos sucessivos ocorrem 

mais facilmente.  

																																																													
15 Davy acompanhou meu trabalho em Maputo, Nampula e na Ilha de Moçambique, sendo por vezes 
tradutor e me apresentando novas pessoas.  

16 Agradeço o convite de Ginja, um amigo que conheci em 2015, quando estava em Nampula a serviço da 
Politécnica. Agradeço também a Sara Laisse, diretora da biblioteca, pelos valiosos comentários.  

17 “Nenecar” é embalar, fazer adormecer a criança, bem como carregá-la nas costas.	

18 Cerimônia realizada no dia seguinte ao casamento, na casa da família do noivo, na qual os convidados 
do noivo devem vestir uma capulana de mesmo padrão, e os da noiva, uma de outro padrão. 
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 A leitura da capulana como parte de uma “tradição”, e oposta à “modernidade” 

ou “globalização” características de Maputo, era muito comum. O objeto parecia mais 

restrito às esferas cerimoniais no escopo da vida urbana da capital do país. No entanto, 

outras possibilidades se apresentam, como as novas leituras e criações por parte de 

estilistas moçambicanos, que subvertem essa dicotomia trazendo possibilidades 

contemporâneas para um elemento “tradicional” da cultura moçambicana. Em conversa 

com a estilista Ricky, criadora da marca AfroRicky, ela elabora esta diferença entre 

“norte e sul” e “local e global” nos seguintes termos: “no norte usam a capulana com 

mais princípio”, “usam a capulana como cultura”; enquanto no sul, em Maputo, 

“gostam de viver de influências”, só pensam nas possibilidades da capulana a partir das 

imagens que chegam da África do Sul e Angola, ou de celebridades como a Beyoncé. 

Para ela, é uma pena que as pessoas não enxerguem o que sempre esteve ali: “claro, a 

capulana sempre esteve na frente de ti, é só uma questão de criatividade”.  

 A prática de mandar fazer capulanas no alfaiate, a partir de fotos da internet de 

anônimos ou famosos, tem se fortificado também na região norte, entre as camadas mais 

jovens, com acesso a redes sociais e smartphones, mas é igualmente comum que as 

próprias pessoas desenhem ou imaginem o modelo que querem e transmitam oralmente 

ao alfaiate19. Os alfaiates também costumam ter em suas oficinas painéis com fotos de 

mulheres com vários modelos de capulana – mas geralmente são fatos com modelos 

mais formais e convencionais. É comum, por exemplo, que filhas adolescentes ou 

jovens peguem capulanas antigas nas malas (baús) das mães para mandar fazer roupas, 

como me foi relatado e mostrado algumas vezes em Nampula.  

 Esses poderiam ser considerados usos mais “modernos” das capulanas, pois 

pressupõem acessos (e formas de fazer) mais urbanos: a alfaiates, a modelos de roupas, 

e, sobretudo, a condições financeiras para mandar fazê-los. No entanto, meu objetivo, 

neste trabalho, não é tanto o de explorar a simbologia da capulana, ou as relações entre 

“tradição” e “modernidade” a partir de um tecido que sempre cruzou essas esferas, ao 

mesmo tempo acionando-as e borrando-as. Se tomarmos os dois conceitos como 

dimensões a priori, a capulana pode ser vista ora como elemento “moderno” – pois sua 

genealogia em terras moçambicanas remete ao “civilizado”, ao que vem de fora e é 

																																																													
19 Deixo no masculino, pois a quase totalidade dos alfaiates moçambicanos são homens, enquanto 
mulheres alufiate costumam ser congolesas ou de outros países.  
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comercializado, como artigo de luxo e de troca – ora como elemento “tradicional”, 

quando se torna o tecido dos rituais, a roupa da população camponesa, e em seguida, 

quando se torna “símbolo da mulher macua” ou “símbolo da mulher moçambicana”. 

Embora sejam temas de interesse antropológico, e estejam muito presentes nas 

discussões acadêmicas que tive a oportunidade de ouvir em Moçambique, acredito que 

essas questões revelem mais sobre uma dimensão de categorização e significação da 

capulana (o que ela é, o que ela “significa” ou “representa”) do que propriamente sobre 

como funcionam os mecanismos de formulação de algumas categorias antropológicas 

(“uma mulher casada”, “uma mulher macua”, “uma macua naharrá”, “uma mãe”, “uma 

viúva” “um morto”, “um segredo”, etc.), estabilizadas na relação com as capulanas, ou 

seja, o que a capulana faz e como, ou o que a capulana “faz-fazer”.  

No início do segundo capítulo farei a discussão teórica necessária para a 

utilização deste vocabulário que acredito ser propício para pensar as interações entre 

pessoas e objetos. Sigamos primeiro com a contextualização do trabalho de campo, e 

das questões que surgiram quando estive em Nampula e na Ilha de Moçambique. 

  

2. Nampula e Ilha de Moçambique 

  A maior parte do meu trabalho de campo entre março e maio se deu na cidade de 

Nampula, onde já tinha amigos, amigas e conhecidas desde 2015. No entanto, por 

motivos diversos, não pude ficar no mesmo bairro – Natikiri ou Murrapaniua – que 

havia habitado da outra vez. Fiquei hospedada na casa da irmã mais velha de Ana 

Esperança, minha amiga e anfitriã em Maputo, a chefe Lucília, no bairro Mutauanha. 

Lucília é conhecida por todos no bairro como chefe, pois trabalha na polícia, exercendo 

um cargo superior, como policial rodoviária (“trânsito”). O bairro de Mutauanha – 

apesar de ser muito mais perto do centro do que o Natikiri – possui as mesmas 

dinâmicas próprias aos bairros que enunciei mais acima: ruas de terra, muitos becos, 

caminhos sinuosos, quintais coletivos, etc. A casa de Lucília, no entanto, é uma “casa 

melhorada”, com uma estrutura diferente das demais casas que havia conhecido nos 

bairros, tendo seu quintal cercado por muros, quartos separados, e um espaço interno 

mais amplo. Três sobrinhos viviam na casa de Lucília com ela: Faisale, de 13 anos, 

Nelson, de 20 anos, e Suze, de 19, que foram companhias importantes durante o 
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trabalho de campo. No cotidiano da casa também interagia com Assane, marido de 

Lucília, que às vezes ficava na casa dela, às vezes ia para a casa de sua primeira esposa 

(Assane é muçulmano e polígamo); Kelde, um jovem que trabalhava na casa; Nelson, o 

“guarda noturno”, e as vizinhas e vizinhos que tinham o quintal compartilhado em 

frente à casa, sobretudo Virgínia e Fátima, com quem tomava umas cervejas e 

conversava de vez em quando.  

 Estando em um bairro mais central da cidade, pude perceber melhor algumas 

dinâmicas próprias a Nampula. Além das visitas regulares que fazia às minhas amigas 

do Murrapaniua – Ilda, Daniela e Esmeralda –, também circulei muito do outro lado da 

cidade, nos bairros de Namutequeliua (onde conheci D. Mariamo), Muhala (onde vivia 

a mãe de Aiúba, Angelita) e Nampaco, onde eu frequentava a casa da mãe de Davy. 

Todos estes bairros, voltados para o litoral, são predominantemente islâmicos e muito 

mais conectados com a cultura macua naharrá. Deixo abaixo um mapa da cidade de 

Nampula para visualizar geograficamente como se configura a cidade a partir do centro-

periferia (bairros), e como a disposição dos bairros está associada à vinculação mais 

forte com o que se poderia chamar de uma cultura do interior, os “macuas próprios”, e 

do litoral, os naharrás. 
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Figura 3 - Vista do bairro Murrapaniua - foto tirada da "ponte" (passarela) que cruza 
a linha férrea 

 

 Todas as casas e pessoas que frequentei demandavam visitas constantes, fazendo 

com que eu circulasse muito na cidade. As redes de contato se deram muito por relações 

de vizinhança e, sobretudo, de parentesco: cada casa que eu visitava possibilitava mais 

uma série de encontros com outros familiares, em Nampula ou cidades vizinhas. Os 

contatos com os bairros mais “litorâneos” de Nampula também me conduziram, de certa 

forma, para o litoral. Muitas pessoas me incentivavam a ir até a Ilha de Moçambique 

para pesquisar sobre as capulanas.  

 Dessa maneira, através de Lucília e Assane, ainda dentro das redes familiares, 

fui apresentada a Sania, a irmã da primeira esposa de Assane20 que vive com dois filhos 

e dois sobrinhos na parte insular da Ilha de Moçambique21. Sania foi fundamental para 

meu curto trabalho de campo na ilha: além de excelente anfitriã e de ter se tornado uma 

																																																													
20 No caso as duas famílias mantêm laços de amizade, o que é um pouco raro em casamentos polígamos, 
como me foi relatado. 

21 O distrito Ilha de Moçambique compreende a ilha e uma parte continental, conhecida como Jembesse. 
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amiga, Sania tinha a paciência de fazer longas explicações para mim, e foi uma 

tradutora muito competente nas entrevistas e conversas. Na ilha também frequentei a 

casa de Nádia, uma amiga de Aiúba que também se tornou minha amiga, com quem 

muito aprendi, além da família de Davy, que me acompanhou em parte desta viagem. 

Voltei à Ilha de Moçambique uma segunda vez, logo ao final de minha estadia no norte 

do país, para realizar uma apresentação na Fortaleza de São Sebastião, um evento 

organizado pela Unilúrio e pelo CEDIM (Centro de Estudos e Documentação da Ilha de 

Moçambique), a convite de Milton Novela.22 Estes poucos dias foram fundamentais 

para a escrita desta dissertação, pois me possibilitaram assistir a batuques (ritos de 

iniciação femininos) junto com Sania e Nádia; e os comentários que seguiram minha 

apresentação na Fortaleza me fizeram repensar uma série de questões teóricas e 

motivaram a escrita do segundo capítulo.  

 Gostaria de terminar esta breve contextualização com uma questão que me foi 

colocada, em uma apresentação que realizei no campus Marrere da Unilúrio em 

Nampula, também a convite de Milton Novela. A questão feita pela própria mestre de 

cerimônias da palestra, Isaura Máquina, elegantemente vestida com um conjunto de três 

capulanas azul clara – na cintura, cabeça e sobre os ombros – era: “será preciso mesmo 

fazer um mestrado, um doutoramento, para estudar essas coisas que aprendemos em 

casa, com nossas mães”? 

Essas questões aparentemente “básicas” são geralmente as mais difíceis de 

serem respondidas. Se outras estudantes que estavam na apresentação, como Luisa 

Nicésia, vieram depois conversar, apontando para o fato de ser necessário haver um 

registro, e uma maior valorização dos conhecimentos dos mais velhos – sobretudo das 

avós, de quem ela se lembrou muito durante minha apresentação –, não é nada evidente 

que seja uma necessidade passar anos estudando estes conhecimentos populares, coisas 

do cotidiano, que podem parecer tão triviais. No entanto, não acredito que a valorização 

desses conhecimentos passe necessariamente por algo que poderia ser chamado de 

"olhar antropológico", que conseguiria enxergar e realçar aquilo que para os “nativos” 

pode soar como banalidade. Se as percepções de um viente (estrangeiro) podem ser 

																																																													
22 Milton Novela é professor da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Unilúrio e atualmente 
coordena o CEDIM. 
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interessantes para des-naturalizar os modos de ser e fazer do cotidiano, isso não quer 

dizer que se trate de um olhar epistêmico mais consciente ou neutro.  

A pergunta de Isaura faz ecoar uma distinção entre o “conhecimento científico” 

(“o mestrado, o doutoramento”) e os “saberes tradicionais” (“essas coisas que 

aprendemos em casa”), que remete a formas diferentes de ensinamento e aprendizagem. 

A própria constatação de que existem formas diferentes de apreensão – seja pelo 

“estudo”, seja pelas “mães” – já aponta para o interesse de pensar nessas “coisas” e nas 

diferentes formas de apreendê-las. Os cruzamentos possíveis entre estes dois regimes de 

conhecimento me parecem muito potentes: não necessariamente quando a “ciência” se 

debruça sobre “as tradições”, mas quando os “saberes tradicionais” invadem os espaços 

científicos.23 Estes “encontros de saberes” também podem se dar em um plano mais 

individual, no decorrer de experiências como as que acontecem conosco durante um 

trabalho de campo, momento no qual estamos particularmente abertos e ativamente 

buscando aprender com os outros, de uma forma diferente daquela que estamos 

acostumados a aprender dentro da academia. Se o trabalho antropológico pode ser 

compreendido como “uma forma de apreender as várias formas de apreender”24, isto faz 

com que os encontros que decorrem durante o campo – que parecem ser o que dá vida 

às etnografias – mantenham também suas especificidades e potencialidades. Neste 

sentido, são diferentes das amizades e vínculos afetivos que perpassam o trabalho de 

campo, e também são diferentes dos encontros e relações entre mães e filhas. Minha 

experiência ali e as questões que me motivam, ou os problemas que me são colocados, 

são necessariamente distintos daqueles das pessoas que vivem ali. Eu não estava 

estudando as capulanas apenas para aprender a amarrá-las bem, ou para aprender sobre 

seu processo de fabricação e “virar têxtil” – Sebastião repetia que “Helena já é têxtil” –, 

mas, sobretudo, para entender como essas amarrações são pensadas e praticadas pelas 

pessoas ali, e possivelmente aprender sobre novas formas de relações, com tecidos e 

com pessoas.  
																																																													
23  A “invasão” tem de ser nessa direção, tendo em vista as assimetrias entre os dois. Penso aqui nas 
recentes experiências dentro das universidades brasileiras, como os Econtros de Saberes, nos quais 
“mestres” de saberes tradicionais atuam como professores em disciplinas e oficinas, como na UnB e 
outras universidades. Na UFMG, tive a oportunidade de participar da primeira turma da disciplina “Artes 
e Ofícios dos Saberes Tradicionais”, ofertada desde 2014, experiência marcante em minha formação no 
curso de Ciências Sociais. 

24 Como colocou meu amigo Patrick Arley ao comentar este texto. Agradeço aos comentários que me 
auxiliaram a elaborar esta reflexão. 
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Embora nunca possamos saber ao certo os efeitos de tais encontros sobre os 

outros, isso não impede que os cruzamentos de ideias, afetos, ensinamentos e 

aprendizagens modifiquem as partes envolvidas e produzam novas formas de pensar e 

novos trabalhos. Foi o que aconteceu, por exemplo, em meu encontro com Sebastião, 

que motiva o primeiro capítulo da dissertação.	

... 

 Antes de passar aos capítulos, é necessário fazer algumas observações e 

justificar algumas escolhas de conteúdo e forma da escrita. A dissertação como um todo 

tem um cunho etnográfico e pretende aproveitar o trabalho de campo que foi produzido 

nestas duas viagens. Procurei privilegiar, portanto, meu próprio material de campo e 

buscar a bibliografia que dialogasse mais diretamente com ele, em detrimento de 

discussões teóricas mais amplas, que certamente poderiam compor muito bem com este 

material. No entanto, pelas limitações de tempo e do escopo do trabalho, não realizei 

discussões teóricas relevantes sobre temas que são tangenciados durante a escrita. 

Alguns deles seriam: a literatura sobre tecidos na África, ou no Oceano Índico; a 

extensa literatura antropológica sobre ritos de iniciação ou sobre ritos funerários; as 

discussões sobre gênero nas sociedades matrilineares, bem como a literatura feminista, 

ou mulherista, ou os estudos de gênero africanos; e as possíveis comparações com 

outros contextos, africanos, afro-diaspóricos ou mesmo brasileiros. Todas estas 

discussões são relevantes e permanecem como um horizonte de possibilidades para 

futuros estudos e escritos. 

 O primeiro capítulo pretende, além de narrar meu encontro com Sebastião e 

dialogar com a obra que ele produziu sobre as capulanas, apresentar uma 

contextualização, para uma leitora ou leitor brasileiro, de alguns elementos da história 

de Moçambique e das capulanas. Optei – ao invés de oferecer um “quadro geral” 

histórico e social sobre o país e sobre os tecidos – por puxar os temas a partir da 

biografia e do material produzido por Sebastião, o que, obviamente, implicou em deixar 

de fora uma série de aspectos igualmente relevantes da “história de Moçambique”. 

Também não pretendi adentrar em debates historiográficos, sobretudo no que concerne 

às controvérsias que envolvem as disputas políticas e teóricas em torno da Frelimo, 

tendo em vista que a maior parte da bibliografia moçambicana ou “moçambicanista” 

utilizada (Serra, 2000; Cabaço, 2007; Hedges, 1999; Zimba, 2011; Isaacman, 1980), é 
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pós-colonial, no sentido histórico. Por último, neste capítulo, mobilizo obras literárias e 

as obras de Sebastião como referências bibliográficas, que considero tão interessantes e 

relevantes quanto a literatura acadêmica.  

 O segundo capítulo inicia com a discussão teórica que possibilita fazer uso de 

um vocabulário latouriano do fazer-fazer e do attachement e nos auxilia a descrever as 

composições e interações entre coisas e pessoas. Em seguida, passa a descrever como a 

capulana faz-falar, 1. sobre eventos e acontecimentos, histórias e memórias locais e 

pessoais; 2. sinalizando a possibilidade de interação para os espíritos e antepassados, 

especificamente no que concerne as chamadas “capulanas espirituais”, e finalmente, 3. 

como a forma de amarrar a capulana informa e comunica sobre assuntos sensíveis e 

segredos. Neste capítulo, caberia uma discussão semiótica mais profunda acerca das 

possibilidades de comunicação através das capulanas, por exemplo, como elas podem 

funcionar como índices, ícones e símbolos; no entanto, pelas limitações do trabalho, 

optei por dialogar mais especificamente com a literatura sobre comunicação via tecidos 

(pagnes, kangas e capulanas). 

 O terceiro e último capítulo aborda mais diretamente os temas sobre os quais a 

capulana permite evitar-falar. Tratei daquilo que deve permanecer na esfera do indizível 

e invisível, e constitui, portanto, os “segredos” que a capulana guarda. Nesta parte, 

adentramos nos “segredos” do sangue, do nascimento e da morte, discutindo, 1. como a 

a capulana se relaciona à gravidez, ao parto, e às amarrações entre a mãe e o bebê; 2. a 

capulana nos ritos fúnebres muçulmanos, criando delimitações espaciais e corporais, e 

protegendo assim, os mortos e os vivos; 3. a relação entre a capulana e os “segredos” 

das mulheres, que concernem os ritos de iniciação femininos e suas materialidades, o 

corpo-capulana e aquilo que a capulana cobre na mulher, e as relações e amarrações 

entre homens e mulheres.   
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1	–	O	LONGO	E	SINUOSO	CAMINHO	DA	CAPULANA	

	1.1.	Encontro	com	Sebastião	

“Eu gosto de escrever... 

Em vez de falar assim, eu preferi exprimir isso por escrito. Porque pra mim, fica você a 
ler sozinha... pena que não tenho laptop para fazer isso, mas fica minha letra para 

você.” (Sebastião Chinsipo) 

 
 Conheci Sebastião no chão da fábrica. Uma fábrica de capulanas que às vezes 

passa despercebida, a única ainda em funcionamento no território moçambicano, em 

Napipine, bairro industrial da cidade de Nampula.25 Era a segunda vez que eu visitava 

as instalações da Nova Texmoque, novamente guiada por Remane26, que me ofereceu o 

acesso necessário para entrar lá. Embora o diretor da fábrica tenha dito que gosta de 

receber estudantes, imagino que se chegasse lá apenas com minhas credenciais27, 

indispensáveis para me apresentar e explicar o que queria ali, provavelmente não teria 

passado do portão de entrada. Remane gostava de voltar ao local onde outrora trabalhara 

como analista de fibras de algodão, antes do fechamento da fábrica, a antiga Texmoque, 

em outubro de 1994, e antes de se tornar gerente do Hotel Executivo de Nampula. Sua 

posição no hotel fazia com que tivesse contato com a maior parte dos donos e diretores 

de empresas sediadas em Nampula, e dos homens de negócio que passavam por ali.  

																																																													
25 Todas as fábricas têxteis nacionais, Textáfrica, Texlom, Texmoque e Riopele fecharam as portas nos 
anos 90. A única que reabriu as portas, em 2006, foi a Nova Texmoque. Nos poucos trabalhos que 
encontrei sobre as capulanas (Torcato, 2004, p.11; Silva, 2008, p.114), e em outras autoras que as 
utilizam como referência, é realçada a apropriação local/nacional que foi feita de um tecido estrangeiro. 
Torcato afirma que “já não se produz nenhuma capulana em Moçambique” e segue: “mas nesta época de 
globalização, como é que podemos distinguir uma capulana produzida na China, na Índia ou na 
Holanda?” (Torcato, 2004, p.11). 

26 Conheci Remane em 2015 quando ficamos hospedados no Hotel Executivo de Nampula, nos primeiros 
dias da chegada à cidade, por acordo com a Unilúrio. Remane trabalhava como gerente no hotel e foi 
muito solícito e generoso conosco. 

27 Trata-se da burocracia de uma empresa privada, mas era necessário sempre andar com essas 
“credenciais” (além dos documentos, cartas institucionais e papéis com carimbos) que atestassem que eu 
estava fazendo pesquisa, a qual instituição estava vinculada, etc. Ao chegar em cada localidade, era 
importante mostrar isso para autoridades locais: fossem secretários de bairro, régulos, policiais, diretores 
e funcionários de departamentos e associações, etc.  
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A visita à fábrica procedeu como da primeira vez, passando pelas diversas salas 

e etapas da produção, conduzida por um indiano que falava um inglês rápido, que eu 

não entendia muito bem. Remane ia fazendo perguntas técnicas, enquanto eu tentava 

gravar alguma coisa, entender o que estavam conversando, e tirar algumas fotos. Dessa 

vez nosso guia parecia mais animado com a visita, e também pudemos entrar em salas 

que estavam escuras ou fechadas em 2015, devido ao corte de energia que durou mais 

de um mês, em todo o norte do país. Também pude conhecer o designer indiano, que 

trabalha criando as estampas, com quem não pude me encontrar da primeira vez. Era 

uma situação que eu imaginara ser importante para minha pesquisa, pois muita gente no 

Brasil me perguntava sobre os desenhos: “onde ou por quem são criados?”, “o que 

significam?”, etc. Eu não havia seguido muito a pista dos desenhos no primeiro campo, 

talvez porque me parecesse menos importante na época, talvez porque não tivesse tido 

acesso a essa parte da produção. A conversa com o designer, no entanto, não rendeu 

muito: o inglês que falávamos eram duas línguas diferentes, e ele parecia mais 

interessado em trabalhar do que em responder às minhas perguntas.  

 Com a segunda visita, eu conseguia entender um pouco melhor o que estava 

acontecendo ali, mas ainda sentia que aquela poderia ser uma visita pouco frutífera, já 

que não era um local onde eu poderia me demorar, conversar tranquilamente, colocar 

questões. Era quase como colher um registro para depois tentar refazer mentalmente o 

processo em casa, com calma, já que ali tudo acontecia muito rápido. Tudo muito 

rápido, muito quente e muito barulhento. 

 Na passagem pela máquina de branqueamento do tecido de algodão, o senhor 

indiano que nos acompanhava me apresentou para o único moçambicano que foi 

nomeado durante aquela visita, dizendo “this is the only mozambican who knows 

textiles”. Cumprimentei-o em português, trocamos algumas palavras, e perguntei se 

poderíamos conversar após seu turno de trabalho. Ele me passou seu número e disse que 

eu poderia lhe telefonar após as 15h, para combinarmos um local de encontro. Nesse 

mesmo dia, ficamos duas horas entretidos numa animada conversa sobre capulanas, a 

história de Moçambique, processos têxteis, entre outros assuntos, em uma rua do centro 

de Nampula, sentados nos banquinhos do canteiro central, tomando refrescos 

(refrigerantes). Até que ficou escuro e tivemos que voltar para casa: ao despedir-nos, ele 

disse que já tinha uma amiga.  
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 Algumas semanas mais tarde, ele me contaria que ficara tocado porque havia 

falado com ele em português (e não em inglês) e quando eu lhe disse que não estava 

compreendendo bem o que acontecia na fábrica, aquilo chamou sua atenção e chamou-

lhe à sua responsabilidade: “não, sem dúvida devo ir ao encontro para fazer entender o 

que ela não entendeu”. Sebastião tomou então como responsabilidade sua fazer-me 

compreender o que eu não compreendia sobre a capulana, ou ao menos sobre o processo 

de fabricação da capulana, sua área de expertise.  

 E foi assim que teve início uma série de encontros, conversas, trocas, que durou 

até o fim da minha estadia no norte de Moçambique. Trata-se do melhor que se pode 

esperar de uma viagem, ou de um trabalho de campo: a abertura à possibilidade de fazer 

encontros. Digo encontro no sentido de que a interação que se desenvolveu ali 

modificou as duas pessoas envolvidas. Um processo de co-aprendizagem, na medida em 

que se tratava não somente de uma troca de conhecimentos entre duas áreas distintas do 

saber (um mais “social”, outro mais “técnico”), mas de algo que, de fato, alterou a 

forma de percebermos nossas próprias atividades. Assim, abordar as capulanas de uma 

forma antropológica fez com que Sebastião pensasse de uma forma totalmente nova o 

objeto que ele passara grande parte de sua vida produzindo, o que lhe despertou uma 

intensa curiosidade e vontade de saber mais. Por outro lado, foi a primeira vez em que, 

num trabalho de campo, eu me deparava com uma interação deste tipo, na qual as 

perguntas ou considerações que eu fazia serviam de gatilho para que meu interlocutor 

realizasse sua própria pesquisa sobre o tema, e compartilhasse comigo os novos 

conhecimentos que ia adquirindo durante esse processo.28 

A vibrante curiosidade de Sebastião, somada à responsabilidade que ele se 

atribuiu de “me fazer entender”, fez com que ele produzisse um material bibliográfico 

próprio para minha pesquisa. Surgiu assim uma série de livros e poemas (manuscritos), 

além de amostras de tecido, algodão e outros materiais, meticulosamente organizadas e 

nomeadas. Este material foi produzido, portanto, a partir deste encontro profícuo: não 

quero com isso dizer que eu tenha sido a causa de sua obra, mas eu (e minha pesquisa) 

																																																													
28 A ideia de encontro como um “trabalho entre dois”, que desenvolve multiplicidades, transformações, 
“nem reunião, nem justaposição, mas linha quebrada que corre entre dois, proliferação, tentáculos” é uma 
proposição de Deleuze ao descrever seu encontro com Félix Guattari (Deleuze & Parnet, 1998, p.15-16). 
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era a destinatária destes escritos. Nesse sentido, entendo como um compromisso compor 

com eles a escrita da dissertação.29  

A cada encontro ele trazia um novo material para mim. No primeiro, O longo e 

sinuoso caminho da capulana (20 p.), Sebastião descreve todo o processo de fabricação 

das capulanas, passando pelas fibras têxteis (1), a fiação das mesmas (2), o processo de 

tecelagem dos fios têxteis (3), os processamentos e acabamentos (4), o tingimento e 

estampagem (5), e, finalmente, a medição, classificação e embalagem (6). No final do 

livro, há um 7o capítulo sobre “as utilidades da capulana”, no qual ele tece comentários 

pessoais sobre a relevância social do objeto para as mulheres moçambicanas e as 

diferentes formas de uso cotidianas e rituais. Ele finaliza suas reflexões da seguinte 

maneira: 

Não é nada fácil enumerar tintim a tintim as diversas utilidades da 

capulana na sociedade moçambicana, porquanto Moçambique é um 

país multicultural e multiracial. 

Espero que tenha contribuído um pouco para ter e construir a imagem 

sobre este vastíssimo assunto. A capulana no corpo de uma mulher é 

uma linda poesia que descreve um longo e sinuoso caminho na 

imaginação dos homens. (Chinsipo, 2017, p. 17). 

 A casa da chefe Lucília, onde eu estava hospedada, tornou-se o local em que nos 

reuníamos uma ou duas vezes por semana, para conversar e estudar. Sebastião dizia que 

o espaço ali era mais apropriado para isso: ficávamos em uma mesa de madeira no 

quintal da casa, onde havia claridade durante o dia, e iluminação à noite. Nos encontros 

seguintes, imprimi uma cópia da minha monografia de graduação30 e lhe entreguei. Isso 

deu origem a mais dois livros manuscritos: um motivado pela alegação de falta de 

bibliografia acerca da indústria têxtil moçambicana para minha pesquisa na época, 

intitulado Breve História da Indústria Têxtil em Moçambique (16 p.), e o outro chamado 

																																																													
29 Sobre o escrever com, vale lembrar a citação de Deleuze: “O autor cria um mundo, mas não há mundo 
que nos espera para ser criado. Nem identificação, nem distância, nem proximidade, nem afastamento, 
pois, em todos estes casos, se é levado a falar por, ou no lugar de. Ao contrário, é preciso falar com, 
escrever com. Com o mundo, com uma porção do mundo, com pessoas.” (grifo meu) (Deleuze & Parnet, 
1998, p.43) 

30 “Amarrando corpos, pessoas e objetos: as capulanas no norte de Moçambique”, defendida em 2015 
como trabalho de conclusão do curso de Ciências Sociais da UFMG, sob a orientação do Prof. Eduardo 
Vargas. 
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Uma opinião, um singelo pensamento sobre a monografia de Helena (7 p.) no qual ele 

discute diversos pontos do meu trabalho, desde questões de grafia e detalhes 

etnográficos, até questões teóricas mais amplas, tanto sobre as capulanas quanto sobre o 

próprio trabalho antropológico.  

O último livro que ele me entregou partiu de uma pergunta que lhe fiz quando 

conversávamos sobre as possíveis origens do nome “capulana” e dos nomes 

vernaculares nas diversas línguas presentes no território moçambicano. Queria saber se, 

nas demais línguas, a palavra “roupa” e “capulana” eram designadas pelo mesmo termo, 

como no emakhuwa acontece com a palavra ekhuwo. Assim, ele escreveu Designações 

de capulana e de roupa em algumas línguas moçambicanas (6 p.), tratando algumas 

dessas questões linguísticas e desenvolvendo um quadro sinóptico de 15 línguas 

distintas. Ele não conhecia todas, mas pediu a seus colegas de trabalho, telefonou a 

antigos amigos e familiares etc., para acessar a informação.  

 Para finalizar, ele também escreveu dois poemas: “Sou capulana”, no qual 

escreve sobre a história, utilidades e a “biografia social” do tecido em sete versos; e 

“Somos Amigas”, no qual versa sobre a relação entre as capulanas e as mulheres. Nos 

dois poemas de Sebastião, o eu lírico é a própria capulana, o que mais tarde me fez 

pensar na novela de Luís Polanah, “História de uma capulana de algodão”, na qual o 

autor narra as desventuras das mulheres nos trabalhos forçados dos campos de algodão, 

durante o regime colonial, pela voz de uma bela capulana que passa por um processo de 

deterioração física até se tornar um pedaço de trapo. 31  

Embora (ainda) não estejam publicados, os livros que Sebastião escreveu fazem 

com que seja impossível tratá-lo somente como um “interlocutor” ou um “amigo” que 

encontrei durante o trabalho de campo.32 As ideias que trocamos se mesclaram e 

provocaram sua vontade de escrever e pesquisar, de forma simétrica ao que aconteceu 

																																																													
31 Essa novela foi originalmente publicada no jornal Brado Africano nos anos 1950, como série intitulada 
“Saga de uma capulana de algodão”. Segundo Silva (2008), essa obra é pouco estudada por pesquisadores 
da literatura pela raridade e dificuldade de acesso a cópias do jornal. Eu também não tive acesso direto à 
novela, apenas à discussão feita por Luciane da Silva em sua dissertação (2008). 

32	Estou, no momento, trabalhando em um projeto para publicar os cadernos de Sebastião como livretos 
de publicação independente, com sua permissão. Acredito que colocá-los simplesmente como um anexo 
desta dissertação poderia empobrecer a força e vitalidade de sua obra; é também por isso que optei por 
dialogar com eles como uma bibliografia e não como objetos ou documentos inteiros. 	
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comigo.33 Por isso, pretendo dialogar com sua obra como dialogamos academicamente 

com qualquer outro autor ou autora. Não pretendo com isso diminuir a importância das 

outras falas e discursos que aparecerão como citações de entrevistas e conversas ao 

longo do texto, mas apenas reconhecer o trabalho de pesquisa, elaboração e produção de 

conhecimento realizado por ele. Trabalho que se deu de forma cruzada, a partir de um 

encontro.  

Infelizmente não tenho condições, tampouco, de escrever apenas sobre 

Sebastião, nosso encontro e a pesquisa que ele produziu. Primeiramente porque houve 

outras pessoas, conversas e trocas que preciso tomar em conta neste trabalho, em 

especial as várias mulheres que abriram as portas de suas casas para me receber, tiveram 

a paciência de me ensinar muitas coisas, e estarão invariavelmente presentes na minha 

forma de pensar e escrever sobre a capulana. Também não teria condições de realizar, 

pelo curto tempo e pelo contato relativamente recente, uma biografia etnográfica como 

Michael Herzfeld faz com seu amigo Andreas Nenedakis em Portrait of a Greek 

Imagination (1997).  

 No entanto, creio que este cruzamento de gêneros proposto por Herzfeld seja 

interessante como um horizonte para este primeiro capítulo, na medida em que a história 

de vida de uma pessoa e a sua obra se tornam um “veículo para outras questões”. Esta 

tática da biografia etnográfica também permite, segundo o autor, uma maior mobilidade 

do que a das etnografias clássicas, centradas em um lugar específico, uma “vila”/ 

“comunidade”. Sebastião, embora não seja um “intelectual” no mesmo sentido que 

Andreas Nenedakis (romancista, ensaísta, escritor), também é um sujeito que circulou 

dentro e fora de Moçambique, participou e pensa sobre a construção da nação 

moçambicana e suas implicações.  

 Tomar a história de Sebastião como um fio condutor para oferecer algum 

“contexto”, sobretudo para uma leitora ou leitor brasileiro, das questões que envolvem a 

história da capulana e a história de Moçambique, me parece um caminho interessante. 

Não pretendo, portanto, dar conta de debates historiográficos sobre Moçambique, nem 
																																																													
33 Uma relação semelhante é descrita por Lorenzo Macagno em Outros Muçulmanos: Islão e narrativas 
coloniais (2006), quando comenta de seu encontro com Momade, um curandeiro muçulmano que 
“gostava muito de ‘conversar com os velhos, saber o que eles pensavam’” e foi realizando uma pesquisa 
própria durante o tempo em que Macagno o acompanhou. O autor fala que havia entre eles uma 
“homologia etnográfica e uma mesma preocupação pela busca de informação”. (Macagno, 2006, p. 111). 
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tratar informações levantadas em arquivos. As questões serão puxadas a partir do que 

aparece como relevante para Sebastião e o que afetou sua vida, e complementadas com 

a bibliografia pertinente. 

	

Figura 4 - Sebastião terminando o sumário de um dos livros 

 

 

Breve biografia – Sebastião e Moçambique  

"Eu fui andando, andando, andando, continuo a ir...". 

 (Sebastião Chinsipo) 

 

 Sebastião Chinsipo tem toda sua história de vida atrelada à revolução socialista 

moçambicana, protagonizada pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO),34 

																																																													
34 Seguindo Casimiro (2014), adotarei a convenção de grafar FRELIMO quando se tratar da Frente de 
Libertação, e Frelimo quando se tratar do partido político criado em 1977. 
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que em 1975 tomou o poder, após a retirada do governo colonial português. A 

FRELIMO se tornaria mais tarde um partido político, e até os dias de hoje segue 

governando o país na esfera nacional, provincial e também na maioria dos municípios. 

Sebastião nasceu em 1961 na província de Tete (centro do país, região que faz divisa 

com Zimbábue, Malaui e Zâmbia), mas não passou muito tempo de sua vida lá. “Eu fui 

andando, andando, andando, continuo a ir... a minha vida, digamos, não é original. 

Alguém me perguntar algumas coisas de Tete, muito pouco sei.” 

 Aos oito anos, em 1969, Sebastião foi levado pelos tios para a Tanzania, onde se 

realizava a preparação para a luta armada em Moçambique. Na época, era impossível 

formar movimentos nacionalistas e de oposição em território moçambicano, devido ao 

cerceamento da polícia colonial portuguesa (PIDE)35. Foi no país vizinho, Tanganyka 

(atual Tanzania), que se formaram os primeiros movimentos, na altura de caráter étnico-

regional, como o Tanganyka Makonde Union, em 1958. O grupo etno-linguístico 

maconde compreende territorialmente o norte de Moçambique e sul da Tanzania, e este 

movimento esteve atrelado ao massacre de Mueda (Cabo Delgado), episódio 

emblemático da resistência anti-colonial, exaltado na narrativa nacionalista 

moçambicana (Cabaço, 2007, p. 388).  

 No ano seguinte, em outros países vizinhos, associações de trabalhadores, 

emigrantes e refugiados moçambicanos passaram a se organizar em partidos políticos 

com o apoio de grupos nacionalistas da Tanzania, Malaui e Zimbabue, e influenciados 

por outras lutas anti-coloniais e pelos ideais pan-africanistas36. Articuladas 

politicamente, as diversas “uniões” (MANU, UNAMI e UDENAMO) se juntariam para 

formar a Frente de Libertação de Moçambique, fundada em 1962 em Dar-es-Salaam, 

com o antropólogo Eduardo Mondlane como presidente (Cabaço, 2007, p. 392). Em 

1964, tem oficialmente início a guerra de libertação, que se estenderia por 10 anos.  

																																																													
35 A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) foi a polícia política portuguesa, atuante no país 
e nos territórios ultramarinhos, durante o regime fascista de Salazar. 

36 Associações como a TANU (Tanzania), o ZAPU (Zimbabue) e o Malawi Congress Party, formando, 
respectivamente, a MANU (Mozambique African National Union), a UDENAMO (União Democrática 
Nacional de Moçambique) e a União Aficana de Moçambique Independente (UNAMI). 
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Sebastião treinou na Tanzania, no Centro Principal da FRELIMO, em 

Nashingwea. A experiência de Nashingwea é tomada como um exemplo por Samora 

Machel, líder revolucionário e primeiro presidente de Moçambique: 

Política e militarmente foi forjada a unidade, a partir de um 

pensamento comum, consciência patriótica e de classe. Entramos em 

Nashingwea como Macondes, Macuas, Nianjas, Nyngues, Manicas, 

Shanganas, Ajauas, Rongas, Senas; saímos moçambicanos. Entramos 

como negros, brancos, mistos, indianos; saímos moçambicanos. 

Quando chegamos, trazemos nossos vícios e defeitos, egoísmo, 

liberalismo, elitismo. Nós aprendemos a incorporar os hábitos e os 

comportamentos de um militante da Frelimo (...). É por isso que 

dizemos que Nashingwea foi o laboratório onde forjamos os 

moçambicanos. (Samora Machel, discurso realizado dia 5 de 

novembro de 1981 em Maputo) (grifos meus). 

 Este local funcionava como um laboratório experimental para a proposta do 

Homem Novo que a Frelimo queria implementar na sociedade moçambicana. O centro 

de treinamento, portanto, não era apenas um lugar de preparação militar para a luta, mas 

também de uma específica formação humana, que passava pela “tomada de 

consciência” e adesão a valores socialistas. José Luis Cabaço comenta sobre o projeto 

do futuro país independente construído ali: 

 uma sociedade justa, solidária, altruísta, coesa, socialmente 

disciplinada e dependente essencialmente ‘das próprias forças’ e da 

‘imaginação criativa do homem’. A participação no trabalho físico por 

parte dos soldados identificava-os com ‘o Povo’ e forjava sua unidade. 

‘Produzir é aprender, aprender para produzir e lutar melhor’, dizia 

Samora Machel. (Cabaço, 2007, p. 412). 

 Nessa experiência educacional-militar, Sebastião foi designado a seguir os 

estudos, pois aprendia rápido. Outros eram designados a entrar em tal ou tal frente de 

combate, mas, como ele explica:  

era preciso naquela altura formar quadros para um Moçambique 

independente. Porque não bastava libertar o país sem ter bases para 

governar. (...) Aquilo dizia-se na Frelimo assim: cada um recebe uma 

missão (...). Você podia ir para o professorado, alguns que iam para as 

zonas libertadas. As zonas em que o colonialismo era expulso, aí 

instalava-se a zona libertada – quem mandava era a Frelimo. Ali tinha 
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escolas, praticava-se agricultura: mesmo pequenas exportações, por 

exemplo, de castanha de caju, ali então “vai cumprir esta missão”. Na 

Frelimo dizia-se assim “não há missão pequena e não há missão 

grande, o importante é cumprir a sua missão.” (conversa com 

Sebastião Chinsipo, 06/05/2017) 

 A história pessoal que Sebastião compartilhou comigo é muito mais conectada a 

uma formação continuada, aos estudos e à profissão que ele acabaria exercendo, do que 

às memórias das guerras e conflitos que ele viveu. A guerra, dessa forma, aparecia 

como um pano de fundo em uma experiência que fora construtiva: Sebastião se tornaria, 

com o investimento do partido, um desses “quadros” que o país precisava para atingir o 

projeto de independência e emancipação socialista.  

 Quando ainda estava no 9º ano, ele foi designado para dar aulas. Na época, a 

formação escolar ia até o 9º ano, e as duas classes subsequentes eram pré-

universidade.37 Ficou algum tempo “no professorado”, até que o transferiram para 

Nampula para continuar os estudos. Ao mesmo tempo, continuava dando aulas, na 

Escola Secundária de Nampula: “era aluno-professor, foi duro! Mas depois dali, me 

deixaram seguir o ramo que eu quisesse, eu sempre quis a química, dali recebi a bolsa e 

fui pra União Soviética”.  

Com outros três moçambicanos de diferentes partes do país, e sem falar uma 

palavra de russo, Sebastião chegou à antiga União Soviética, na cidade de Donetsk, 

atual Ucrânia, para passar cinco anos e meio (1983–89) e se formar como engenheiro 

químico. Ele ainda guarda livros de química em russo em sua casa, como me relatou, 

pois são os únicos livros que restaram, os demais tendo sido levados ou emprestados a 

terceiros. Ele estava na União Soviética quando Samora Machel morreu em um acidente 

de avião (apontado como um ataque político), em 1986, talvez um dos episódios mais 

lembrados e lamentados por grande parte dos moçambicanos e moçambicanas dessa 

geração, e inclusive mais jovens. 

 Em 1989, quando regressa a Moçambique, se dirige ao Ministério da Educação, 

já que havia saído do país como professor, e lá lhe mandam para outro ministério, na 

altura Ministério da Indústria e Tecnologia. Com isto ele é enviado para a Unidade 

Têxtil na Secretaria de Estado da Indústria Alimentar e assim é direcionado diretamente 
																																																													
37 Atualmente o ensino básico moçambicano vai até a 12ª classe, como em outros países. 
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para a Texmoque em Nampula, “porque já não havia técnicos moçambicanos”. Após 

apenas um ano trabalhando na fábrica, é enviado novamente para estudar fora, dessa vez 

na Itália, em 1991.  

Era assim, você concluía um determinado nível de ensino, o governo 

te colocava ‘você vai prali ou pra lá’, porque o ensino também era 

gratuito, ninguém quase pagava nada, por isso havia uma orientação, 

você não podia negar. (conversa com Sebastião Chinsipo, 

06/05/2017). 

 Ele me conta que estudou durante dois anos em uma cidade italiana chamada 

Prato, na região de Florência, onde havia 250 fábricas têxteis: “aquela cidade é têxtil!”, 

me dizia. Lá se especializou em mecânica têxtil e química têxtil, e aprendeu sobre a 

fiação, a tecelagem e os acabamentos. Na época, a fábrica da Texmoque era constituída 

por vários galpões, onde se realizava todo o processo têxtil; hoje, a Nova Texmoque faz 

uso de somente um galpão e realiza apenas a parte de acabamentos (processamento do 

tecido e estampagem), fato que é lamentado por Sebastião. A atual dependência de 

Moçambique no que concerne ao vestuário – seja pela importação de capulanas, dos 

tecidos de algodão, ou das roupas e das calamidades (roupas de segunda mão) – 

representa também um fracasso do sonho de um país independente cuja autonomia se 

ancorava na produção nacional. 

 

A Texmoque e a indústria têxtil em Moçambique 

 Quando volta para Moçambique, no final de 1992, a Texmoque estava em 

decadência. Já havia, então, o Programa de Reabilitação Econômica (PRE) iniciado em 

1987, um projeto de ajustamento econômico que introduz a gradativa liberalização do 

mercado, privatização de empresas, e desregulamentação de uma economia outrora 

centralmente planificada. Sebastião trabalha neste momento com chineses em um 

projeto de reabilitação da empresa, enquanto coordenador do projeto, “que era a pessoa 

mais executiva”. “Então reabilitamos, montamos aquelas máquinas, mas em 94... era 

uma vez...”.  
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 No livro Breve História da Indústria Têxtil em Moçambique, ele fornece 

informações precisas sobre os anos de abertura e fechamento, capacidade de produção e 

localização das quatro fábricas têxteis que já funcionaram no país.  

O aparecimento da indústria têxtil em Moçambique é relativamente 

recente (década de 50 do séc. XX), facto que se deveu ao interesse da 

administração colonial em manter o território como fornecedor de 

matérias-primas e mercado de produtos manufaturados. Na indústria 

têxtil, a primeira empresa e única durante bastante tempo foi a 

TEXTÁFRICA, no Chimoio, Província de Manica, no centro do país.  

Esta proteção da indústria têxtil portuguesa permitia-lhe assegurar um 

mercado, nas colônias, superior a 20.000 toneladas de tecido por ano. 

No período imediatamente anterior à independência de Moçambique, 

foram dadas novas autorizações para instalar grandes empresas 

têxteis, designadamente, a TEXLOM que arrancou em 1973, a 

TEXMOQUE e a RIOPELE que arrancaram em 1978. 

O conjunto do ramo têxtil, até 1983, era composto por 30 fábricas 

dando emprego a mais de 11.000 operários, dos quais 9% eram 

mulheres. Compreendia unidades à base de algodão, de fios sintéticos, 

de juta, de polietileno e de polipropileno.  

 

O sector têxtil algodoeiro integrava várias empresas até nos meados da 

década de 90 do séc. XX. Note-se que o sector sofreu forte 

degradação, devido, por um lado, à conjuntura econômica 

internacional que este ramo apresentava, por outro, devido a muitos 

factores endógenos. (Chinsipo, 2017, p. 5-6) 

 

 Os fatores endógenos aos quais Sebastião se refere remetem à devastação física 

e social, e à degradação econômica, causadas pela Guerra dos 16 anos, que se inicia 

logo após a implantação do regime socialista pela Frelimo em 1975, com a Renamo 

(Resistência Nacional Moçambicana) como oposição anti-comunista, financiada pela 

Rodésia (atual Zimbábue, na época em regime de apartheid). Os meandros dessa 

disputa política são inúmeros e até hoje muito controversos – em parte porque existe 

uma narrativa oficial ainda controlada pela Frelimo – mesmo depois que os dois se 

tornaram partidos que, a princípio, disputam politicamente dentro da Assembleia 
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Legislativa, desde o acordo de paz firmado em 1992.38 Mas vale pontuar aqui que, 

embora o contexto de guerra fria e de oposição entre forças comunistas/socialistas e 

capitalistas/de apartheid marque politicamente a guerra, outras questões mais “internas” 

são importantes. A Renamo também é formada por uma dissidência de antigos membros 

da Frelimo, e se conecta a grupos étnicos específicos, como os vandau, do centro do 

país, onde fica sua base de resistência, nas serras do Gorongoza. Há um sentimento de 

injustiça regional e étnica em relação à Frelimo, que teria criado uma elite partidária 

proveniente do sul. Até hoje, em Nampula, é possível sentir uma resistência à Frelimo e 

maior adesão ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Há alguns anos, nas eleições 

municipais de Nampula, o partido vencedor tem sido o 3º maior partido nacional, o 

MDM (Movimento Democrático de Moçambique). 

A Guerra dos 16 Anos devastou o setor agrícola no norte do país, e, mesmo 

tendo afetado muito mais o campo do que as maiores cidades, suas consequências 

também foram sentidas no setor industrial, com os ataques da Renamo a estradas, 

hidrelétricas, estações e equipamentos de infra-estrutura do país. A Texmoque foi um 

desses casos, e encerrou suas atividades em outubro de 1994. Sebastião relata:  

A TEXMOQUE, entre 1993 e 1994, beneficiou uma profunda 

reabilitação do seu parque de máquina nos Departamentos de Fiação e 

das Ultimações realizada com fundos do Governo moçambicano, a 

este cedidos pelo Governo da República Popular da China na ordem 

de 7.300.00 dólares americanos. Curiosamente as máquinas não 

chegaram a produzir e logo a fábrica fechou. O maior motivo foi a 

carência financeira. 

Na tentativa de reactivar a indústria têxtil, o Governo moçambicano 

entendeu por bem, em 2006, vender a TEXMOQUE a um grupo 

tanzaniano – MeTL (Mohamed Enterprises Tanzania Limited) que 

actualmente explora o empreendimento parcialmente, embora se tenha 

comprometido a realizar todas as anteriores operações de que a fábrica 

era dotada. Até a presente data, 2017, a NOVA TEXMOQUE, LTDA 

como agora se designa, tem apenas processado capulanas para o 

mercado essencialmente nampulense e, em poucas quantidades, para o 

																																																													
38 Os recentes atentados políticos no dia da celebração dos 25 anos de proclamação da paz (04/10/2017), 
sobretudo o assassinato do prefeito de Nampula, Sr. Mahamudo Amurane, e a volta de conflitos e 
atentados nas estradas do centro do país em 2016 mostram como a luta política ainda se dá de forma 
violenta no país. 
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mercado nacional. A NOVA TEXMOQUE, basicamente, produz por 

encomendas. Ao nível interno o projecto desta empresa não é público. 

É um enigma. (Chinsipo, 2017, p. 7). 

 A empresa, agora gerenciada por indianos, e pertencente a um grupo tanzaniano, 

não produz mais seu próprio tecido como já fez outrora. O tecido de algodão é 

importado da Tanzania e da Índia, e na Nova Texmoque se faz o processo de 

acabamento e estampagem.   

 Antes de passar para as etapas da produção industrial de uma capulana 

realizadas na Nova Texmoque, gostaria de me deter rapidamente sobre outro aspecto da 

produção: a matéria-prima. Embora já não se produza fios e tecidos de algodão em 

Moçambique, e sua produção agrícola já não seja tão significativa como outrora, os 

campos de cultivo foram uma das paisagens mais eloquentes da exploração colonial e 

do trabalho forçado no país.39 

 

1.2	–	Processos	de	produção:	do	algodão	à	capulana	

Culturas de algodão 

 “São cinco séculos de colonização, são muitos anos.  
O algodão, o chá, o chicote ainda aqui estão.”  

(Eduardo White) 

 

 O algodão permite retraçar certos aspectos da exploração colonial, elaborados na 

literatura moçambicana e ainda sentidos nas etnografias realizadas no interior da 

província de Nampula, que foi a maior produtora desta matéria-prima, seguida por Cabo 

Delgado e Zambézia. A região norte de Moçambique, portanto, era responsável por 

cerca de 75% da produção, até 1983 (Chinsipo, 2017, p. 1). Sebastião aponta que a 

cultura de algodão em Moçambique remonta pelo menos à década de 1770, e que a 

redução das extensas áreas de produção se deveria a dois fatores essenciais. 
																																																													
39 O foco aqui se dará nos trabalhos forçados da cultura algodoeira durante o período colonial, 
denunciados na literatura e estudados no período pós-independência. No entanto, os trabalhos forçados 
também foram uma característica do período socialista, com outros aspectos e pormenores. Sobre a 
continuidade das políticas de trabalho forçado em Moçambique, ver o artigo “‘Escravos sem dono’: a 
experiência social dos campos de trabalho em Moçambique no período socialista” (Thomaz, 2008).  
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 O primeiro seria apontado em relação à indústria, mas ainda mais fortemente 

nesse caso – “a guerra civil dos 16 anos entre o Governo e o movimento político 

Renamo, que impediu grandemente o desenvolvimento de todas as actividades 

econômicas, com destaque às agrícolas” (Chinsipo, 2017, p. 2); o segundo seria a 

flutuação frequente e negativa do preço do algodão em rama no mercado internacional e 

nacional.   

 Remane, que outrora havia trabalhado como analista de fibra de algodão na 

Texmoque, igualmente comentou com pesar sobre a devastação que a guerra dos 16 

anos causou nas produções agrícolas, sobretudo a de algodão em Nampula. Também 

conheci um descendente de portugueses que vive em Moçambique desde criança, cujo 

pai era dono de vastas plantações na região de Nampula e Zambézia, além de lojas no 

interior da província, e que perdeu quase tudo com a guerra civil. As memórias de 

infância deste senhor de 65 anos são permeadas pela observação dos trabalhadores do 

campo, da diferença de vestuário entre indígenas e assimilados, e de comentários 

coloniais sobre a força das mulheres maconde, que seriam, segundo ele, as melhores 

mulheres para o trabalho de campo, pois colhiam o mesmo tanto que os homens 40. 

Do ponto de vista de quem trabalhava nestes campos de algodão, seria possível 

apontar outros motivos, além da guerra e da desvalorização no mercado, para a 

diminuição da produção no norte de Moçambique. Signe Arnfred (1999), durante o 

trabalho de campo realizado no interior da província de Nampula, em Ribáuè, comenta 

sobre a rejeição aos campos de algodão: 

Since the days when people were forced to grow cotton – under a 

colonial scheme initiated in the late 1930s – cotton cultivation has had 

a bad reputation in Mozambique. There are countless stories of protest 

and civil resistance to the violence with which forced cotton 

production was established and controlled. (Arnfred, 2011 [1999], p. 

245). 

																																																													
40 O Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, em vigor entre 
1954 e 1961, distribuía a população da ex-colônia entre indígenas, assimilados e brancos. Os chamados 
“usos e costumes” indígenas eram uma das bases para a separação, e a passagem para a categoria de 
assimilado se dava com uma série de requisitos que envolviam, dentre outros pontos, “ter bom 
comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos pressupostos para a integral aplicação do direito 
público e privado dos cidadãos portugueses” (artigo 56 do Estatuto). Dentre os hábitos se incluem as 
formas de comer e vestir. 
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 Os motivos desta “má reputação” estão associados ao fato de ser uma cultura de 

mão de obra intensiva, extremamente desgastante, e muito tóxica. Oficiais da colônia 

estimavam que uma família gastasse em média entre 140-180 dias por ano para cultivar 

um hectare de algodão (Isaacman, 1996, p. 7 apud Arnfred, 2011, p. 246). Isso fazia 

com que as famílias tivessem menos tempo de cultivar a própria machamba (roça) e sua 

agricultura de subsistência, o que levou a uma situação de miséria e fome. Em 

consequência desta situação, o regime colonial passou a exigir o trabalho forçado de 

gêneros alimentícios como a mandioca e o arroz (Arnfred, 2011; Hedges e Rocha, 

1999).  

 Arnfred situa o declínio da produção de algodão junto ao fim do período 

colonial, de maneira um pouco divergente de Sebastião, que o situa nos anos da Guerra 

dos 16 anos (após 1983). Segundo a autora, a Frelimo, no pós-independência, tentou 

reestruturar esse cultivo com fazendas estatais e cooperativas41, mas sem os resultados 

desejados (Pitcher, 1996, p. 90 apud Arnfred, 2011, p. 246) 42. 

O horror ao trabalho forçado nas plantações pode ser ainda melhor percebido nas 

produções literárias que trataram deles. Luís Bernardo Honwana, no conto “Dina” 

(1964), descreve a exploração sexual exercida pelo Capataz à filha de um dos 

trabalhadores dos campos de milho, o Madala, e dos sentimentos de impotência, raiva e 

resignação que o acompanham (o pai). Outros exemplos na literatura, na poesia e na 

música certamente poderiam ser resgatados para se ter acesso às representações do 

trabalho agrícola forçado durante o período. O já mencionado conto “História de uma 

capulana de algodão” de Luis Polanah expõe o regime de trabalho exploratório nas 

culturas de algodão através da degradação física de uma capulana que acompanha a 

degradação de sua dona: 

																																																													
41 Isso também é salientado por Sebastião quando descreve a cultura algodoeira: “Na década 80 do século 
passado, o Governo apoiava o agrupamento dos camponeses em cooperativas” (Chinsipo, 2017, p. 2). 

42 Mais recentemente, nos anos 1990, no período de economia neoliberal, são companhias que cultivam e 
compram de pequenos produtores, mas sem a utilização de trabalho forçado como no período colonial. Os 
pequenos agricultores de Ribáuè, apesar da forte rejeição ao cultivo do algodão no passado, enxergam o 
trabalho como uma possibilidade de ter acesso a dinheiro. O algodão ainda é um dos principais produtos 
agrícolas exportados por Moçambique, e atualmente o Instituto do Algodão de Moçambique trabalha para 
consolidar projetos de fomento à produção de algodão, sisal e outras culturas para fins têxteis.  
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 Focando na realidade do cultivo do algodão, toda a multifacetada 

tirania que afetou profundamente a vida das populações interioranas e 

o efeito desumanizador do trabalho forçado na produção de algodão, 

são desnudados, mostrando o enrijecimento da pobreza das 

populações e, em especial, a forma como o sistema agia de maneira 

específica na experiência de vida das mulheres. (Silva, 2008, p. 122). 

 Vamos nos deter, aqui, no conto “Aconteceu em Saua Saua”, de Lília Momplé, 

publicado em seu primeiro livro de contos, Ninguém matou Suhura (1988), todos 

baseados no período colonial. Assim como Honwana, Momplé se inscreve na literatura 

moçambicana anticolonial, e ambos se tornaram clássicos moçambicanos após a 

Independência.  

 A história se passa em junho de 1935, em Saua Saua (região costeira da 

província de Nampula), local onde havia, na época, grandes plantações de sisal (outra 

matéria-prima utilizada na indústria têxtil). A narrativa traz ao leitor a angústia e 

desespero de Mussa Racua, que não conseguiu os oito sacos de arroz necessários para 

entregar à Administração Colonial, pois naquele ano não havia caído o suficiente de 

chuva. Ele vai à procura de amigos para pedir, envergonhadamente, mais arroz 

emprestado para completar a cota que ele deve entregar. Seu último recurso, Abudo, que 

já havia lhe auxiliado em outros anos, também não conseguiu cumprir a meta, e ele se 

vê sem nenhuma outra pessoa a quem recorrer. Mussa Racua sabe que a Administração 

o enviará “à plantação”, “o terror de todos os negros, mesmo daqueles que nunca lá 

estiveram”. Revoltado, ele comenta com o amigo Abudo: 

Mas tu já viste, irmão, que vida é a nossa? – interrompe Mussa Racua 

– vem essa gente da Administração e marca-te um terreno. Dão-te 

sementes que não pediste e dizem: tens que tirar daqui três ou seis ou 

sete sacos, conforme lhes dá na cabeça. E se por qualquer razão 

adoecemos ou não cai chuva ou a semente é ruim, e não conseguimos 

entregar o arroz que eles querem, lá vamos nós parar às plantações. E 

os donos das plantações ficam contentes porque conseguem uma data 

de homens para trabalhar de graça. E a gente da Administração fica 

contente porque recebe dos donos das plantações um tanto por cabeça 

que entrega. E nós é que vamos rebentando de medo e de trabalho 

todos os anos. E mal podemos cuidar das nossas machambas que nem 

dão para comer. (Momplé, 1988, p. 12) 
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 O desespero da situação sem solução na qual Racua se encontra não tem saída: a 

impossibilidade de negociar com a Administração ou de conseguir qualquer ajuda, e a 

convicção de que ele não aguentaria voltar a trabalhar durante meses nas plantações de 

sisal – das quais já conhece as agruras. “Há outros que aguentam, mas eu não posso. É 

melhor morrer. Não acordar nunca mais. Não ser mais um animal. Não voltar a casa e 

ver que a minha mulher foi com outro homem”, pensa Racua.  

 E assim o protagonista decide fazer uso de seu último recurso de resistência – a 

extinção da própria vida, para não ter sua força vital sugada nas plantações. A mulher o 

encontra, ao amanhecer, pendurado sob uma mangueira, com um saco de arroz aos seus 

pés. O caso é levado até a Administração, e relatado pelo Língua (o sipaio, que traduzia 

do macua para o português), ao que o administrador exige os seis sacos que haviam sido 

colhidos por Racua, e com impaciência, “voltando-se para o Língua, mas falando mais 

para si próprio, desabafa com uma raiva impaciente: – Estes cães assim que lhes cheira 

trabalho, arranjam sempre chatices. Ou fogem ou suicidam-se. Maldita raça!”.  

 De fato, outra possibilidade que ocorria muito nesses casos eram as fugas e 

migrações para países vizinhos (África do Sul, Rodésia, Malaui), onde, apesar das 

condições de exploração colonial, o trabalho era um pouco mais bem remunerado e 

menos opressivo. O governo português basicamente explorava a mão de obra das 

colônias intensivamente, criando figuras (capatazes, sipaios) que pudessem controlar e 

garantir à força que o trabalho fosse realizado – através da cobrança de impostos aos 

indígenas, das punições por “vadiagem” que implicavam o trabalho forçado etc. Como 

apontam Isaacman et al. (1980), não sem resistência por parte dos 

agricultores/camponeses. Um deles conta: 

Toda minha família produziu algodão para a Companhia Agrícola 

Algodoeira... eles nos pagavam muito mal, (...) o tempo de cultivo do 

algodão era um tempo de muita pobreza, porque só podíamos produzir 

algodão; o preço era ruim e não tínhamos tempo de cultivar outros 

alimentos. Éramos forçados a produzir algodão. As pessoas não 

queriam, sabiam que o algodão é a mãe da pobreza. (Isaacman et al., 

1980, p. 594) (grifo meu). 

 A exploração foi empregada com maior investimento nos campos de cultivo de 

algodão, pois estes forneciam a matéria-prima para a indústria portuguesa. O algodão de 
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Moçambique era integralmente vendido para Portugal na época, a preços reduzidos 

(Hedges e Rocha, 1999, p. 136). A expansão da produção de algodão das colônias fez 

parte do plano econômico salazarista, legitimado no Ato Colonial de 1930, no sentido 

de reverter a balança comercial portuguesa e tornar o país auto-suficiente através de 

suas colônias, sendo Moçambique a principal no que tangia este cultivo (Isaacman et al., 

1980, p. 583). Em várias partes do território moçambicano, assim como em outras 

colônias, as atividades produtivas eram empreendidas e administradas por grandes 

Companhias (como a Companhia do Niassa, e posteriormente a Companhia de 

Moçambique), as quais se beneficiavam do trabalho forçado instituído por Portugal. 

 Marina Berthet (2013), ao se debruçar sobre o trabalho forçado em São Tomé e 

Príncipe durante o período colonial, mostra como os decretos e leis, como, por exemplo, 

o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, 

funcionavam de maneira a explorar o máximo possível a mão de obra “indígena”, num 

“sistema de trabalho semi-escravo, cujos principais beneficiários iam ser as companhias 

comerciais” (Cunha apud Berthet, 2013, p. 136). Os indígenas eram assim definidos no 

2º artigo deste Estatuto (formulado como decreto em 1926, tornado lei em 1954): 

“indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo 

habitualmente nessas províncias, não possuam ainda a ilustração e os hábitos 

individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado 

dos cidadãos portugueses.”.  

 O fator racial, associado ao cultural, era uma das bases para uma ideologia 

colonial que colocava o trabalho (forçado) como parte do processo da missão 

civilizadora, que livraria os “indivíduos de raça negra ou seus descendentes” de seus 

costumes atávicos de incivilizados (Berthet, 2013, p. 134).  

 Elaborar esta exploração e violência a partir do ponto de vista daqueles que eram 

levados ao trabalho forçado, e não apenas a partir dos documentos oficiais, é um esforço 

empreendido por Berthet em outro artigo (2015), no qual analisa músicas e poesias 

cabo-verdianas sobre a “terra do desterro” e a migração para as plantações de cacau em 

São Tomé e Príncipe. Tentei trazer, a partir da referência a algumas obras literárias, 

sobretudo ao conto de Lília Momplé, que me pareceu mais eloquente sobre este aspecto, 

algumas das sensações e representações que estas plantações, “o terror de todos os 

negros”, provocaram nas mentes e corpos das populações do norte de Moçambique.  
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 Afinal, como disse o escritor Eduardo White, “são cinco séculos de colonização, 

são muitos anos. O algodão, o chá, o chicote ainda aqui estão.” (entrevista a Doris 

Wieser, 27/08/2014) 43. 

 

O algodão das capulanas  

A matéria-prima que gera a capulana se transforma em outras materialidades 

quando já se tornou fios tecidos e estampados. O algodão da capulana é valorizado pelas 

mulheres consumidoras e usuárias do objeto, que apreciam a beleza e a qualidade da 

peça, muitas vezes, mais pela textura e material do que pela estampa. 

 A Nova Texmoque, por exemplo, havia produzido capulanas de poliéster 

durante um certo período, até 2016, quando deixaram de produzi-las devido à rejeição 

do mercado local a este tipo de material. As capulanas de fios sintéticos, em Nampula, 

são chamadas de “salta-fogo” pelas mulheres. Quando estão cozinhando – normalmente 

sentadas em banquinhos muito próximos aos fogareiros de ferro usados para cozinhar 

com carvão, do lado de fora da casa – qualquer faísca que sair do carvão irá furar e 

queimar a capulana sintética. Sebastião também explica que devido à alta eletricidade 

provocada pelo contato entre o corpo e o poliéster, é um tecido que, com o calor, produz 

estalos e esquenta, sensações que as mulheres consideram desagradáveis. O algodão, 

segundo ele, é a matéria ideal para vestir em climas tropicais quentes, pois absorve o 

suor e mantém o corpo em uma temperatura normal. 

 As “capulanas eleitorais” distribuídas gratuitamente em períodos de campanha 

pela Frelimo são feitas de fios sintéticos. Em 2015, quando cheguei pela primeira vez 

em Nampula, o atual presidente Filipe Jacinto Nyusi acabava de ser eleito e empossado, 

e ainda circulavam muitas capulanas eleitorais pela cidade. Recebi uma capulana e um 

lenço de uma vizinha no dia em que fomos ver o presidente chegar ao aeroporto de 

Nampula. A capulana era estampada com um grande rosto de Nyusi sorrindo, com seu 

nome embaixo, e nas bordas o símbolo da Frelimo (o milho e o tambor) e a frase “Pelo 

equilíbrio de gênero e promoção da mulher”. Lembro-me que Daniela, uma das minhas 

																																																													
43 Disponível em http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/a-lingua-portuguesa-usa-capulana-provavelmente-
a-ultima-entrevista-de-eduardo-white, último acesso 12/11/2017. 
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amigas do bairro, comentou num dia que fui à sua casa vestindo aquela capulana, que 

era “feia” e que “complica para amarrar”. As capulanas “leves” são ruins – e também 

feias – pois não oferecem a resistência e firmeza necessária para serem amarradas na 

cintura sem cair, ou para amarrar o bebê nas costas.  

 Em outra ocasião, Sania, Zaida e Zauda (minha anfitriã e suas irmãs, com quem 

fiquei algumas semanas na Ilha de Moçambique, em 2017), me perguntaram por que eu 

estava usando tal capulana e onde a havia encontrado. Eu estava, no dia, com uma 

capulana sintética que me havia sido ofertada pela mãe de um amigo, com quem troquei 

presentes. Elas acharam muita graça que alguém tivesse oferecido uma capulana “salta-

fogo”, e me disseram “essa capulana é muito feia”.  

 Mas a distinção não ocorre apenas entre fios sintéticos ou fios de algodão. 

Mesmo dentro da categoria “capulana de algodão” existem várias subdivisões, que 

indicam o grau de “leveza” ou “força” do tecido. Essas subdivisões e categorias são 

mais empregadas e importantes para as mulheres do litoral, que utilizam várias camadas 

de capulanas ao se vestirem, mas também são conhecidas pelas “macuas do interior” 

(pelo menos as que estão na cidade de Nampula).  

 Assim, temos, como capulanas mais “leves”, “transparentes”, as que são 

designadas casca ou casquinha. Essas são mais comuns no litoral, e são usadas como 

sesseca (primeira camada, após a roupa íntima e a saia ou calção, e antes da capulana 

principal). Depois temos as capulanas ephati e a miaphano (meio-pano)44, que já não 

são consideradas transparentes, mas são menos fortes e resistentes que as rupi45, que 

costumam ser as mais apreciadas, tanto para fazer roupas, quanto para amarrar como 

capulana principal. Em Nampula, as mulheres em geral também apreciam mais as 

capulanas do tipo rupi, bem engomadas e com o tecido bem resistente.  

A tia de Sania, Mamá Muacheha Molde, qualifica as capulanas rupi utilizando a 

palavra macua okhomaala, que foi traduzida por meu amigo Aiúba como “a manga 

quando o caroço já está duro”, ou frutas e legumes que passam por um processo de 

crescimento e chegam à fase firme, “já estão formados”. O adjetivo também pode ser 

																																																													
44 Confesso que não consegui identificar qual das duas é mais forte ou mais leve, portanto vou categorizá-
las no mesmo grupo “intermediário”. 

45 Ou rubi, pois em emakhuwa não se distingue p e b. 
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utilizado para pessoas “fortes”, “trabalhadoras”, ou, como no jargão brasileiro, uma 

“pessoa firmeza”. Acho que essa imagem é interessante para entendermos a apreciação 

local das distintas qualidades do tecido, associadas a um processo de “formação” e 

“força/firmeza” – que faria da capulana rupi a mais valorizada entre as mulheres.  

 Mas, evidentemente, a materialidade e a textura do algodão não são o único 

critério para a escolha e apreciação de uma capulana, embora acredite que sejam o mais 

importantes. As cores e estampas do tecido também são elementos essenciais quando 

pensamos nas capulanas. Há um tipo específico de capulana, que é muito apreciado, 

sobretudo para os momentos rituais, os kissambis, que atualmente não são mais 

produzidos dentro do território, cuja fabricação não envolve estampagem de padrões, 

mas o entrelaçamento de fios tingidos. São capulanas que levam, portanto, padrões 

geométricos (quadrados e retângulos), e com tonalidades de cores menos chamativas 

que as capulanas estampadas.46 Os kissambis são sempre firmes e resistentes, e também 

são muito apreciados pelas mulheres. Definir a capulana como um “tecido estampado” 

seria, portanto, incompleto. No entanto, como a Nova Texmoque apenas realiza os 

processos de acabamento e estamparia, vamos nos deter um momento neste aspecto.  

 

Tecidos estampados 

 Basicamente, a tela de algodão chega crua e enrolada, e passa por um processo 

de “desencolagem” (ou “desengomagem”), pois o tecido chega com uma “cola” ou 

“goma” que o deixa mais duro e firme. Depois vai para a secagem, e em seguida para a 

mercerização, um processo que faz com que a fibra têxtil se “abra” para que a tinta 

penetre. Dali o tecido passa por um processo de branqueamento, lavagem e secagem. Só 

então se dá início ao processo de estampagem, característico das capulanas, e às 

finalizações com: a fixação por vaporização, nova lavagem e secagem, e os aprestos ou 

acabamentos (medição, dobragem, classificação e embalagem).  

																																																													
46 Arnfred e Meneses se referem a tecidos semelhantes, embora não os nomeiem como kissambis, quando 
comentam sobre as “portuguese-manufactured capulanas”, tecidos um pouco maiores, com um algodão 
mais pesado, cujos padrões são entretecidos e não estampados (Arnfred e Meneses, no prelo). 
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 Sebastião traz a definição geral da tinturaria e estamparia como “a valorização 

dos têxteis por introdução de variações agradáveis à vista”. Essa definição é retomada 

por ele quando discutimos as cores e desenhos das capulanas. 

 Ele havia trazido para mim um pedaço de capulana “indiana” e um pedaço de 

capulana “moçambicana” para me mostrar a diferença. Ambas tinham a mesma estampa 

e praticamente as mesmas cores, mas na adaptação moçambicana, a parte dourada, com 

brilhos, era substituída pelo amarelo. “Aqui tem muita gente com hábitos indianos”, ele 

dizia, “mas coisas brilhantes muita gente detesta às vezes”. “É por isso que a beleza da 

capulana é relativa. Por causa de tom das cores, etc. As cores jogam psicologicamente 

com as pessoas... tomam aquilo e podem detestar ou não detestar.”  

 Mas, mesmo assim, existem certos “padrões” de gosto, identificados por vários 

moçambicanos e moçambicanas com quem conversei, e confirmado por Sebastião: no 

norte, usam cores “mais garridas” (vermelho, laranja, amarelo), enquanto no sul cores 

“mais médias” (azul, cinza, marrom, etc.). O mais importante, no entanto, não seria 

apenas a cor principal da capulana, pois há sempre mais de uma cor (no caso das 

capulanas estampadas), mas a combinação das cores. Essa combinação se dá em duas 

esferas: a mistura de corantes para se chegar a uma determinada cor, e a 

combinação/contraste das cores presentes no tecido. 

 Sebastião comenta que as “cores originais muitas vezes não conseguem 

expressar aquilo que a pessoa quer”, assim, faz-se misturas e adaptações com as cores 

genuínas do fabricante, que são de baixa tonalidade, para se alcançar o resultado 

desejado. Cores vistosas, que vão chamar a atenção. “O tecido tem que ter uma 

visibilidade, a combinação dos desenhos no tecido da capulana tem que chamar 

atenção”. Por exemplo:  

Um amarelo, com um azul, tá a ver a visibilidade, uma cor é morta e 

outra é viva. Uma cor menos viva que aviva, não todas mortas. Você 

compra uma capulana com cores mortas, parece que é uma capulana 

que comprou há cinco anos. (conversa com Sebastião, 13/04/2017) 

 Na Nova Texmoque a estampagem se dá através de rolos com telas cilíndricas 

contendo tinta, que são pressionados sobre o tecido. Para cada cor, é necessária uma tela 

cilíndrica, e assim pode-se produzir uma capulana com até 12 cores ali dentro.  
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Figura 5 - Processo de estampagem na fábrica Nova Texmoque 

 

O processo de produção de capulanas, no concreto, começa pela 

concepção do desenho a estampar (o padrão). O desenho concebido, 

actualmente no CAD (Computer Aid Design), é impresso num filme 

(o negativo) que depois dos respectivos arranjos é fotogravado na 

máquina de exposição numa tela cilíndrica rotativa (Rotary screen) 

feita de material de níquel poroso, antecedida pela sua sensibilização. 

A fotogravura é revelada nos mesmos moldes de uma fotografia 

comum, climatizada (seca) numa estufa apropriada e daí está pronta 

para ser aplicada na máquina de impressão contínua. Dependendo do 

motivo do desenho, são feitas tantas telas cilíndricas rotativas quanto 

o número de cores que compõem o respectivo desenho. (Chinsipo, 

2017, p. 13). 

 A produção da Nova Texmoque é feita basicamente por encomendas. O mínimo 

para cada encomenda é de cinco fardos, cada fardo contém 300 capulanas, e cada 

capulana tem entre 1,64 e 1,80m. Quando pergunto a Sebastião se ele acha que o fato do 
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designer ser indiano influencia nas estampas produzidas pela fábrica, ele explica que o 

desenho não é “original”, mas feito a pedido do cliente, que às vezes chega com um 

pedaço de uma capulana antiga que se pretende reproduzir, ou com um desenho e uma 

ideia, e o designer vai preenchendo junto com ele, escolhendo as cores, etc.  

 A questão da origem dos desenhos me foi colocada diversas vezes durante a 

minha pesquisa, sempre por interlocutores brasileiros/brasileiras, mas em nenhum 

momento em meu trabalho de campo ela apareceu como algo importante para minhas 

amigas, amigos e interlocutores moçambicanos. Sebastião fala que os padrões podem 

ser múltiplos, “motivos ancestrais” ou “cópias de coisas”, como acontece com a 

reprodução de capulanas antigas. Os “motivos ancestrais” são desenhos que “o homem 

pode inventar”, mas essa invenção vem “da natureza, do ambiente”, podendo ser 

plantas, animais, instrumentos, ou até atividades humanas. 

	Para representar a nossa atividade, aquele que é capaz de desenhar vai 

desenhar e vai ficar feliz, porque a atividade dele vai estar 

representada na capulana. E a capulana pode durar tempo, e a história 

vai permanecer. (Sebastião Chinsipo, 18/04/2017) 

 Explorarei mais adiante essa relação apontada entre a capulana e a permanência 

das histórias, que ocorre não somente através do próprio desenho enquanto 

representação, mas também pela atribuição de nomes às capulanas, por parte das 

mulheres que as compram e usam. Por ora vou me deter um pouco na questão da 

“origem” dos tecidos e dos desenhos, e quem seriam seus/suas “donas”. 

 

1.3	–	O	nascimento	da	capulana	

Tecidos africanos – capulanas moçambicanas 

 O artista nigeriano Yinka Shonibare, atualmente muito reconhecido no meio 

artístico europeu, cria releituras de quadros famosos da história da arte inglesa ou cenas 

da época vitoriana fazendo uso dos “tecidos africanos” na confecção das roupas que 

compõem as obras. As roupas de corte ganham os coloridos e estampas enquanto os 

bonecos-sem-cabeça que as vestem representam cenas cotidianas da aristocracia. Com 

isso, o artista brinca com as relações entre África e Europa, e com o fato de os tecidos 
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que recebem e conferem uma “identidade africana” a quem os porta na verdade serem 

produzidos na Holanda, pela fábrica Vlisco, entre outras fábricas europeias. Em 

entrevista, ele comenta: 

But actually, the fabrics are not really authentically African the way 

people think. They prove to have a crossbred cultural background 

quite of their own. And it’s the fallacy of that signification that I like. 

It’s the way I view culture – it’s an artificial construct. (entrevista a 

Pernilla Holmes, Art News Online, Outubro 2002)47 

O passado colonial dos “tecidos africanos” é retomado pelo artista em outras 

entrevistas (Downey, 2004, p. 31), quando observa que estes tecidos originalmente eram 

inspirados nos batiks da Indonésia, e produzidos pelos holandeses para conquistar um 

mercado indonesiano no séc. XIX. A rejeição aos tecidos industriais no local fez com 

que fossem levados para a África Ocidental, onde se tornaram populares. Portanto, os 

tecidos são considerados “africanos”, segundo o artista, porque foram apropriados e 

adotados pelos africanos.  

 A “descoberta” que os tecidos “africanos” não são realmente “africanos” – 

porque não seriam fabricados lá, ou porque seus desenhos não são criados por africanos 

– era um tema recorrente em discussões acadêmicas ou informais com interlocutores e 

interlocutoras brasileiros. Também era muito comum que as pessoas imaginassem que 

eu estudava um tecido de fabricação artesanal, sempre que eu dizia que estudava tecidos 

em Moçambique.  

 Essa foi uma questão que permeou igualmente a pesquisa bibliográfica: existe 

muito mais literatura acadêmica sobre tecidos africanos na parte ocidental da África, e, 

sobretudo, sobre tecidos “tradicionais”, fabricados artesanalmente, do que na costa 

oriental, onde a história dos tecidos remete à circulação e às redes comerciais do 

Oceano Índico.48 Não pretendo, pelas limitações da dissertação, fazer uma revisão 

bibliográfica aprofundada sobre tecidos na África; no entanto, quis indicar este aspecto, 

pois apesar de muitas vezes não ter acesso diretamente aos livros, foi possível perceber, 

através de resenhas ou citações em outras obras, que os “clássicos” da área basicamente 
																																																													
47 Disponível em https://www.artnews.com/issue/october-2002/, último acesso 11/11/2017. 

48 Ao menos o que foi possível acessar através das bases de dados em bibliotecas brasileiras e nas bases 
JStore, Project Muse e Persée. 
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se dedicaram ao estudo dos tecidos artesanais, de sua fabricação e dos seus usos 

rituais.49 

É certo que, pelo menos em parte da África Ocidental, os tecidos wax-print 

industrializados se sobrepuseram nos mercados em relação aos tecidos artesanais, como 

nos informa o artigo de Raul Germain Blé sobre os pagnes da Costa do Marfim. O autor 

comenta que os pagne wax importados assim como os fancy (tecido estampado de 

qualidade inferior, que aparece no mercado posteriormente) se tornaram o material para 

a roupa cotidiana, enquanto os “tecidos antigos” atualmente se limitam às cerimônias 

tradicionais: 

Les pagnes anciens, qu’ils soient baoulé, kita, sénoufo ou les plus 

traditionnels gouro et yacouba, continuent à habiller les hommes et les 

femmes de la société ivoirienne dans les moments de joie, de malheur 

ou de deuil. Certes, les pagnes imprimés industriels envahissent le 

marché textile, mais les pagnes artisanaux ne cessent d’être des 

parures de grande valeur sociale, présents dans toutes les cérémonies 

traditionnelles. (Blé, 2012, s/p.)50 

No caso de Moçambique, como pretendo demonstrar nos próximos capítulos, 

essa divisão não tem lugar. As capulanas são tanto as roupas cotidianas, tecidos de uso 

genérico e trivial, quanto elementos materiais essenciais nos diversos rituais, sobretudo, 

no caso de Nampula, para os ritos de iniciação macua e os ritos funerários muçulmanos. 

 Não encontrei nenhuma referência ou caso durante o trabalho de campo que 

indique a confecção e uso de tecidos artesanais no país. Existia produção de tecidos a 

partir de cascas de árvore, chivenhula no sul do país, e nakotho no norte. Segundo a 

historiadora Benigna Zimba (2011), nas duas primeiras décadas do século XX o uso de 

tecidos importados, antes restrito às regiões costeiras, se generalizou por todas as 

regiões do país. Pierre Macaire (1996, p. 391) comenta que nos anos 1980 e 1990, 

devido às sucessivas guerras, à grande recessão econômica, que acarretaram situações 

de penúria alimentar e de vestuário, as populações macuas mais afastadas dos centros 

urbanos voltaram a usar vestimentas feitas a partir de casca de árvores (o nakotho). 

																																																													
49 Alguns clássicos sobre tecidos e têxteis africanos são, por exemplo: Coquet (1993); Fauque e 
Wollenwebur (1991); e Spring (1989; 2012). 

50 Disponível em https://communication.revues.org/3026, último acesso 11/11/2017. 
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Capulanas e kangas  

A história dos “tecidos africanos” na África Oriental – sejam as capulanas, sejam 

as kangas51 nos países como Tanzania e Quênia – está intimamente associada aos 

circuitos comerciais e às trocas culturais que ocorreram através do Oceano Índico. 

Segundo Parkin (2005), há uma documentação significativa desde o séc. IX que mostra 

as relações entre Índia e África Oriental através da história da emergência da kanga na 

região (Parkin, 2005, p. 47 apud Arnfred e Meneses, no prelo). 

As kangas são usadas de forma muito semelhante às capulanas, sendo associadas 

à “cultura swahili”, esta também um fruto dos cruzamentos do Índico na costa oriental 

africana, que engloba uma série de grupos étnicos articulados pela língua kiswahili e 

pelo islamismo. As kangas, assim como as capulanas no litoral norte de Moçambique, 

são usadas não apenas para cobrir as pernas, mas também outras partes consideradas 

impróprias ao espaço público para as muçulmanas, como a cabeça e a parte superior do 

corpo (colo, ombros, braço). Na Ilha de Moçambique, a capulana enrolada sobre a 

cabeça e nos ombros é chamada nsunki. Muitas mulheres atualmente também usam o 

hijab, que já vem costurado deixando de fora apenas o rosto, e algumas fazem uso da 

burca, mas isso é considerado uma prática recente e minoritária. 

As kangas costumam ser estampadas com uma borda nos quatro lados e um 

motivo central, e muitas vezes levam textos, em forma de provérbios em kiswahili, 

como informa Yahya-Othman (1997). As capulanas, por sua vez, raramente levam 

escritos, sendo estes geralmente reservados às comemorativas, “150 anos da cidade de 

Nampula”, “07 de Abril – Dia da Mulher Moçambicana” etc. Sania, minha anfitriã na 

Ilha de Moçambique, que costumava ir todo ano a Dar-el-Salam (Tanzania) para 

comprar produtos e revender, também me contou que os tecidos das kangas são mais 

leves (como as capulanas miaphano ou casca), e que as mulheres lá amarram de modo 

diferente. Quando ela chegava, já sabiam que era moçambicana pela forma de amarrar.  

																																																													
51 Mantenho a grafia da palavra original kanga para diferenciar das cangas brasileiras, que possuem usos 
específicos vinculados a "objetos de praia", o que não deve ser confundido com o uso das kangas, que se 
aproximam muito mais das capulanas. 
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Assim como observado por Parkin em relação às kangas, olhar para a história do 

que veio a ser “a capulana moçambicana” faz emergir as conexões e os cruzamentos que 

conectam a Índia, o Golfo Pérsico e a costa oriental africana, na qual se inclui a região 

norte do território que se tornou Moçambique. Segundo Liesegang (2000), entre os sécs. 

IX e XIII há evidências de uma progressiva fixação de populações provenientes, 

sobretudo, do Golfo Pérsico na costa oriental africana e particularmente em Pemba 

(norte de Moçambique) e nas Ilhas de Zanzibar. Al-Masudi (autor árabe do séc X) 

refere que os barcos asiáticos que aportavam nas cidades costeiras trocavam tecidos 

indianos por ouro e metais (Liesegang, 2000, p. 26). Pedro Machado também informa 

que no séc. XVIII os tecidos indianos “eram muito demandados como mercadorias de 

troca no comércio africano e que eram considerados ‘a moeda aceita nos portos’” 

(tradução minha) (Machado, 2009, p. 57). Essa “demanda africana” fazia com que a 

própria produção indiana se adaptasse ao gosto das elites locais que adquiriam os 

tecidos. Isso era perceptível, por exemplo, na coincidência entre as cores dos tecidos 

indianos comercializados e as cores produzidas localmente a partir de pigmentos 

vegetais (para tingir o nakotho, por exemplo) – sobretudo o vermelho, o preto e o 

branco. Zimba (2011, p. 24), a partir de pesquisa com fontes orais em Moçambique, 

relata que “tudo indica que os comerciantes da Índia compravam/adquiriam a tinta 

produzida localmente ou os produtos moçambicanos que servem para produzir a tinta”. 

Essas cores – o preto, o vermelho e o branco – ainda têm uma relevância e 

particularidade que será explorada no segundo capítulo, pois atualmente são as cores 

utilizadas pelos curandeiros, ou médicos tradicionais, e aparecem na forma de capulanas 

lisas (não-estampadas) chamadas em Nampula “capulanas espirituais”.  

Interessa indicar, portanto, que essas trocas e intercâmbios voltados para o 

Oceano Índico não implicavam apenas a “chegada” de comerciantes árabes ou de 

produtos indianos sobre um território que passa a consumir e receber essas influências. 

É mais pertinente pensar em um cruzamento de influências, nas quais os sujeitos não 

apenas se adaptam ao mundo em constante transformação, mas também adaptam o 

mundo, transformando-o.  

Neste sentido, é interessante olhar para um aspecto realçado em diversos textos 

(Machado, 2009; Zimba, 2011; Rezende, 2014), e também presente no trabalho de 

campo que realizei: a preferência das mulheres moçambicanas pelos tecidos importados 

(ou mais genericamente a valorização em Moçambique do que vem de fora). Zimba, 
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mais especificamente, escreve sobre o papel da mulher no consumo de tecidos 

importados do séc. XVIII ao XX, apontando para a imbricação entre as relações de 

gênero e conjugais – a obrigação do marido de “vestir” a esposa; a obrigação das 

mulheres casadas de cobrirem o corpo – e a formação de redes locais e internacionais de 

comércio de tecidos. Os tecidos importados eram mais demandados pelas mulheres 

casadas para cobrir o peito (que não deveria ficar exposto como o das mulheres 

solteiras), pois os tecidos feitos de casca de árvore como o nakotho eram pesados 

demais, portanto eram usados apenas para cobrir a parte de baixo do corpo. “Ninguém 

gosta de peito ‘chato’, ‘saltando’ e ‘peneirando’, e fazendo com que a mulher se sentisse 

muito desconfortável” (entrevista com Pivi Chababe) (Zimba, 2011, p. 17). 

“Deste modo, as exigências das mulheres casadas em relação ao uso do tecido 

importado, transformaram-se num fator benéfico às dinâmicas do desenvolvimento do 

consumo de tecidos não produzidos localmente” (Zimba, 2011, p. 28). Em relação ao 

litoral norte de Moçambique, acredito que a obrigação de cobrir o peito também esteja 

associada ao Islã, e não apenas ao casamento. Muitas mulheres na Ilha falavam do 

nsunki como uma obrigação presente no Alcorão [ou “Alcorão”?]. Por outro lado, no 

que tange à relação de gênero presente na obrigação do marido de vestir a esposa, como 

coloca a autora, creio que seja um ponto relevante até hoje para se pensar a capulana.  

Durante o trabalho de campo, ouvi muitos homens reclamando que as mulheres 

lhes exigiam muitas capulanas, bem como mulheres reclamando que os maridos não lhe 

ofertaram capulanas no dia 07 de Abril (Dia da Mulher Moçambicana – data na qual as 

mulheres saem com capulanas novas nas ruas da cidade para festejar). Alguns homens 

diziam que as mulheres de Nampula são muito complicadas, e mencionavam o ditado 

que diz que “um homem só não enche a mala”. A mala é o baú onde se guarda 

capulanas. Deixando de lado a crítica a um suposto interesse material e/ou 

promiscuidade das mulheres, presente na fala destes homens, é interessante perceber 

que o argumento se baseia na premissa de que o homem deve oferecer capulanas à 

mulher. Uma vez quando perguntei sobre este ditado a uma amiga, ela respondeu, “e 

quem disse que um homem só não é capaz de encher a mala?”. 52 

																																																													
52 Este aspecto também está presente na literatura que aborda as relações de gênero entre o grupo etno-
linguístico macua (Geffray, 1990; Macaire, 1996; Arnfred, 2011, 284-285), e será discutido ao final do 
terceiro capítulo.  
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É possível perceber, com esta breve mobilização de uma “história da capulana”, 

acompanhando alguns autores que se debruçaram sobre o comércio de tecidos em 

Moçambique, ou mais amplamente na costa oriental africana, que a complexidade das 

dinâmicas entre “um tecido que vem de fora” e as dinâmicas internas, das relações de 

gênero, maritais, religiosas, dos gostos locais, seja no passado, seja atualizadas e 

transformadas no presente, não podem ser resumidas a uma troca comercial sem efeitos. 

Ao mesmo tempo, quis pontuar que as capulanas estão também relacionadas a outras 

regiões, que transbordam o território moçambicano, e mais especificamente na conexão 

entre o litoral norte de Moçambique e outros locais cuja cultura ficou conhecida como 

“swahili”. Neste sentido, meu olhar está muito mais atento a fontes que tratam desta 

região do que do sul de Moçambique, embora também fosse possível tratar de conexões 

através dos tecidos nessa região (como fazem Zimba; Arnfred; e Meneses). 

Passemos agora ao que considero, do ponto de vista etnográfico, mais 

interessante nesta história: o que as próprias mulheres conhecidas como “as donas das 

capulanas” têm a dizer sobre a origem dos tecidos. 

 

As donas das capulanas 

  Na história local, a “origem das capulanas” está situada na Ilha de Moçambique 

(litoral da província de Nampula), a primeira capital do país, histórico entreposto 

comercial, e local de cruzamento de diversas pessoas e influências culturais, de matriz 

africana, asiática, árabe, indiana, e europeia. Sabe-se que a “capulana veio de fora”, mas 

parece não interessar muito realmente de onde ela vem, pois a origem localizável e 

palpável é a própria Ilha de Moçambique. É por isso que muitas pessoas em Nampula 

me disseram que eu tinha de ir até a Ilha de Moçambique para fazer minha pesquisa.53 

 “Lá são as donas das capulanas”, me diziam. A expressão “dono” ou “de dono” 

em Nampula remete não apenas à posse, sentido mais usual no contexto brasileiro, mas 

a uma propriedade em um sentido mais amplo, sendo também um conhecimento, um 

																																																													
53 Jens Hougaard, um pesquisador dinamarquês que reside em Moçambique há mais de 30 anos, uma vez 
me disse que eu teria que ir até a Indonésia se quisesse estudar as capulanas. Se esta “origem histórica” 
não é relevante para as mulheres do norte de Moçambique, acredito que ela também não seja fundamental 
para esta pesquisa, já que o objeto de estudo é a capulana, e não os “tecidos estampados africanos”.  
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reconhecimento, um direito sobre.54 Essa expressão é utilizada em diversos contextos e 

tem implicações mais sutis que necessitariam de uma reflexão mais aprofundada, mas 

vou me ater a dois exemplos que acredito mobilizarem alguns destes sentidos. É comum 

ouvir, por exemplo, “levou dinheiro de dono” (para pegar/roubar/tomar emprestado), e 

também a expressão axinene arivava, que Sebastião traduz como “os donos da terra/ os 

naturais estão aqui”, utilizada por algumas pessoas macuas para se afirmarem “donos” 

de Nampula e se diferenciarem dos “vientes”. 

Em relação à primeira frase, dizer que as mulheres da Ilha são as donas das 

capulanas remete, primeiramente, a um sentido histórico, pois, na história local, as 

capulanas teriam começado a ser usadas ali – trazidas pelos árabes ou indianos – e o uso 

teria se espalhado para o resto do país posteriormente, primeiro em direção ao interior 

da província de Nampula, depois em direção ao sul. D. Muhamjuma, uma das senhoras 

que conheci na Ilha, me contava orgulhosamente que “nós é que ensinamos os do sul a 

usar a capulana. Nós saíamos daqui com nossas capulanas e íamos para Maputo, elas 

gostavam e começaram a comprar as capulanas”.55 

Mas as mulheres da Ilha não são “donas” apenas por serem “as primeiras” a usar 

a capulana, mas também como reconhecimento de um saber específico sobre seus usos 

que é atualizado, além da efetiva posse material de muitas capulanas (sobretudo antigas) 

nas malas (baús) que as guardam como tesouros. No interior de Nampula comenta-se 

que as mulhers do litoral – macuas naharrás - usam até três capulanas amarradas na 

cintura, possuem muitas malas cheias de tecidos, são mulheres vaidosas e sedutoras que 

sempre querem estar bonitas e arrumadas (em oposição à figura da macua do interior 

que trabalha na machamba – roça – e não tem tempo para estas vaidades). Para além 

dos estereótipos, é notável, ao conversar com mulheres da Ilha, toda uma etiqueta do 

uso da capulana, que difere de um uso mais simplificado no cotidiano das mulheres do 

																																																													
54 O debate antropológico acerca da noção de “dono” é muito rico, em especial na esfera da etnologia 
brasileira. A complexidade e os rendimentos teóricos desta noção não poderão ser explorados aqui, mas a 
categoria poderia ser utilizada contrastivamente para pensar essa expressão comum em Nampula. 

55 “Maputo” se refere a qualquer lugar no sul de Moçambique. Essa frase deve ser percebida levando em 
consideração as assimetrias atuais e históricas entre o norte e o sul do país, que perpassam não apenas 
questões culturais como a matrilinearidade no norte e patrilinearidade no sul, mas também políticas e 
econômicas, desde o tempo da colonização portuguesa e da transferência da capital do país para Lourenço 
Marques (atual Maputo). Desde então o sul é considerado mais moderno e desenvolvido em relação ao 
norte. 
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interior. Existe, além da capulana que fica à vista, amarrada à cintura, outras camadas e 

elementos: uma saia ou calção (além da roupra íntima) e uma capulana que se deve usar 

por baixo (sesseca). Com isso também há modos de sentar, de tapar bem o corpo, as 

cores que combinam, ou outros adereços e maquiagens que acompanham este modo de 

vestir. Na imagem que abre o capítulo, D. Velela, vizinha de Sania, mostra a 

composição e combinação destes elementos com o khimão (vestimenta tradicional da 

Ilha de Moçambique), feito de kissambi. 

 Segundo as mulheres da Ilha com quem tive oportunidade de conversar, algumas 

delas sendo indicadas justamente por serem mais idosas e conhecerem histórias “de 

antigamente” (khalai), a capulana teria vindo dos indianos ou dos árabes. Na verdade, 

parecia-me que não importava tanto a proveniência exata dos tecidos: as capulanas 

chegavam às mãos delas através das “lojas dos indianos”, e isso era o traço distintivo 

mais importante – comprar na loja – em relação aos “macuas do interior”56, que 

utilizavam tecidos fabricados a partir de cascas de árvores, chamados nakotho, como 

relatou D. Muhanjuma.57 Ao lhe indagar se na Ilha já haviam usado também este tecido 

artesanal, ela me responde, um pouco exasperada, “nós íamos usar nakotho por quê? Se 

tínhamos loja aqui?”. Em outra entrevista, com Sania (minha anfitriã) e sua tia, Mamá 

Molde, as duas discutiram sobre a provável origem das capulanas, começando pela 

hipótese de que tinham sido os árabes a trazê-las, ou os indianos, e – descartando as 

duas, pois estes usavam vestimentas diferentes – chegaram então à conclusão que “é 

nossa naturalidade macua”. 

Parece-me que este “dentro-e-fora”, constitutivo de qualquer formação cultural, 

é particularmente presente no caso das capulanas, ou da própria Ilha de Moçambique – 

pelas dinâmicas sociais que tiveram lugar ali –, com uma valorização acentuada do que 

vem de “fora” como civilizado. Como aponta Zimba (2011, p. 17), o uso dos tecidos 

importados constituiu um fator de diferenciação social, sobretudo entre as mulheres que 

ali viviam, e considero que isto ainda seja um marcador de diferença perceptível entre 

“as macuas do interior” e “as macuas da costa”, como vimos na fala de D. Muhanjuma.  
																																																													
56 Também chamados simplesmente “macuas” em certas ocasiões pelos habitantes do litoral, quando 
estão se colocando como “mais civilizados” que os do interior, que seriam “atrasados”. 

57 D. Muhamjuma é uma senhora batuqueira (que participa de cerimônias tradicionais como os ritos de 
iniciação femininos e danças), portanto conhecedora da “cultura da Ilha”. Ela foi esposa do pai de Sania, 
minha anfitriã na Ilha, que participou da entrevista como tradutora.  
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 Assim, o fato de os tecidos “virem de fora”, e não serem produzidos localmente, 

nunca foi um problema para as mulheres que os utilizavam e utilizam; pelo contrário, 

era algo valorizado. Além disso, não parece haver uma grande contrariedade entre o fato 

de a capulana ter vindo “dos árabes” ou “dos indianos” e ao mesmo tempo “ser a 

naturalidade macua”, seguindo a conversa de Sania e sua tia. Não haveria, então, uma 

questão, no sentido de um problema, com relação à autenticidade do tecido ou das 

identidades construídas com as capulanas, como aparece no discurso de Shonibare em 

relação aos tecidos africanos. 

 Nas feiras, mercados e barracas de capulana, é possível ouvir os vendedores 

qualificando certas capulanas como “originais”, ou seja, capulanas de qualidade. São 

capulanas mais caras, menos usuais nos corpos que circulam pelas ruas, que vêm do 

Mali, da Nigéria, segundo os vendedores, e muitas são fabricadas pela Vlisco ou outras 

empresas holandesas, mas quem fabrica, ou de onde vem não é uma questão colocada 

pelas compradoras. Muitas vezes nem mesmo os comerciantes sabem muito bem 

responder a essa pergunta. As capulanas produzidas localmente, pela Texmoque, são 

menos valorizadas, tanto por serem mais baratas e comuns, quanto pela qualidade do 

tecido não ser tão apreciada pelas mulheres. O que conta é muito mais a materialidade 

(como vimos com as capulanas rupi, epathi, etc.) e o fator de “chamar a atenção”, pelas 

cores e combinação, mencionadas por Sebastião, do que a proveniência ou a marca.  

 Quando perguntei a Sebastião sobre uma possível distinção entre a capulana 

“nacional” e a capulana “estrangeira”, e comentei sobre essas críticas dos “tecidos 

africanos produzidos na Europa”, ele disse que “não importa donde que vem a capulana, 

o que interessa é que seja capulana que a gente goste, que a gente vista como a gente 

quer, use como a gente quer... que façamos o uso dela para vários fins que nós 

sabemos.” (Sebastião Chinsipo, 13/04/2017). 

 Ricky, uma jovem estilista de Inhambane que trabalha em Maputo com a marca 

AfroRicky, utilizando capulana e outros materiais em seu ateliê, também realçou o 

mesmo aspecto, ao comentar sobre “as origens” das capulanas: “Sim, vem também de 

Portugal, vem também da Índia. É uma história longa, toda enrolada, na verdade, nunca 

se sabe ao certo da onde vem... mas com certeza ela vira nossa do jeito que a gente 

amarra”. (Ricky, 25/05/2017) (grifo meu). 
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 Alinhando meu pensamento ao de Sebastião e Ricky, e também a partir das 

interações e conversas que tive com várias mulheres em Maputo, Nampula e Ilha de 

Moçambique, acredito que a questão do uso seja primordial para compreender “o que é 

uma capulana”. Mais do que uma definição pelas características do objeto 

(proveniência, dimensões, cores, materialidade) é o seu uso – “um tecido que se amarra 

na cintura”, “um tecido que amarra bebê”, “um tecido que cobre as mulheres”, “um 

tecido utilizado nos rituais”, etc. – que o caracteriza de forma mais precisa. As 

dimensões históricas e materiais da capulana são importantes na medida em que geram 

efeitos e são atualizadas nos seus usos cotidianos e rituais pelas mulheres que as 

amarram e se amarram a elas.  

Antes de passar, portanto, às discussões sobre os usos das capulanas, vamos 

retomar um pouco do “longo e sinuoso caminho da capulana” que traçamos até aqui, 

com os dois poemas escritos por Sebastião: 

 

... 
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2	–	QUANDO	AS	CAPULANAS	FALAM/	FAZEM-FALAR	
 

2.1	–	De	biografias	a	composições	

 

Da vida social das coisas 

 Antes de adentrarmos nos diversos usos das capulanas, acredito ser importante 

pontuar algumas questões teóricas que permeiam esta dissertação. 

 A capulana é um objeto que acompanha toda a vida de uma pessoa: em uma 

palestra que realizei na Universidade Lúrio em Nampula58, um senhor apontou para isso 

chamando-a de “o pano alfa e ômega, presente do princípio ao fim”. No momento do 

nascimento, o bebê é enrolado em várias capulanas, depois, durante a primeira infância 

é amarrado às costas da mãe com uma capulana, que também é usada para brincar; ela 

também acompanha as atividades cotidianas, servindo de toalha ou cobertor. A capulana 

será novamente importante nos ritos de iniciação, femininos ou masculinos; e, durante 

toda a vida adulta, como vestimenta para as mulheres e como presentes que os homens 

devem oferecer a elas. Finalmente, quando morrem, os corpos são novamente enrolados 

nas capulanas antes de serem enterrados (nos ritos funerários muçulmanos). 

 Ao mesmo tempo, pensar as “origens” ou “trajetórias” das capulanas, seja 

tomando como ponto de partida as conexões do Oceano Índico, seja pensando em sua 

fabricação na Nova Nexmoque ou na produção de sua matéria-prima, ou, ainda, nas 

“donas das capulanas” da Ilha de Moçambique, faz emergir uma série de dinâmicas 

históricas atualizadas no país que se tornou Moçambique. Um trabalho mais detalhado 

sobre estes aspectos poderia seguir a proposta de Appadurai, quando ele pensa na vida 

social das coisas: 
temos de seguir as coisas em si mesmas, pois seus significados estão 

inscritos em suas formas, seus usos, suas trajetórias. Somente pela 

análise destas trajetórias podemos interpretar as transações e os 

cálculos humanos que dão vida às coisas. Assim, embora de um ponto 

de vista teórico atores humanos codifiquem as coisas por meio de 
																																																													
58  No quadro do programa do Ciclo de Palestras da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da 
Universidade Lúrio, apresentei o trabalho intitulado “Amarrando corpos, pessoas e objetos: as capulanas 
no norte de Moçambique” no dia 10 de maio de 2017. 
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significações, de um ponto de vista metodológico são as coisas em 

movimento que elucidam seu contexto humano e social (Appadurai, 

2008, p. 17).  

 O autor comenta como o pensamento ocidental opera uma oposição entre 

“palavras” e “coisas” e considera o mundo das coisas “inerte e mudo”, apenas movido e 

reconhecível “por intermédio das pessoas e suas palavras” (2008, p. 17). Para ele, a 

produção de significado de uma coisa não é dada, nem se restringe a um sentido 

imutável. Estudar as coisas em movimento, circulando em diferentes contextos, serve 

justamente para apreender a multiplicidade complexa de sentidos, usos e formas que um 

objeto ganha durante sua vida social.  

 Seguindo no mesmo sentido, o ensaio de Kopytoff (2008) sugere fazer uma 

“biografia cultural das coisas”: para isso, seria necessário suspender a divisão de 

natureza entre sujeitos e objetos. Para ele, “essa polaridade conceitual entre pessoas 

individualizadas e coisas mercantilizadas é recente e, culturalmente falando, 

excepcional” (2008, p. 90). Ele propõe olhar para a mercantilização como um processo 

(que pode acontecer com coisas e com pessoas, como no caso da escravidão): aquele de 

tornar algo comum, trocável. De forma análoga, a singularização é um processo que 

pode acontecer tanto com pessoas quanto com coisas – um exemplo eloquente seria a 

nossa dificuldade de lidar com os pertences pessoais dos mortos.59 

 No caso das capulanas, ocorrem ambos os processos. A depender do momento 

em que nos debruçamos para analisá-la, ela pode ser tanto uma mercadoria, e inclusive 

uma moeda de troca, quanto um objeto altamente singularizado, com afetos e memórias 

impregnadas no tecido. Pensar a “biografia” de uma capulana poderia acompanhar a sua 

“vida social”, da produção ao processo de compra e venda (fase em que seria 

mercadoria60) e seus processos de singularização nas mãos de várias pessoas até o 

processo de deterioração física, um pouco como faz Luis Polanah na História de uma 

capulana de algodão. Também seria possível realizar uma biografia humana (de uma 

mulher, ou de uma família) através das coisas, olhando para este “pano alfa e ômega” 

																																																													
59 Sobre este ponto, ver o belo ensaio de Peter Stallybrass, O casaco de Marx: roupas, memórias, dor 
(1999). 

60 Embora essa separação entre “fases” do objeto singularizado e do objeto enquanto mercadoria seja 
discutível. Poderíamos pensar, por exemplo, nas escolhas que os vendedores e compradores fazem ainda 
na loja ou barraca, nos nomes que são atribuídos às capulanas durante o processo de venda, etc. Ao 
mesmo tempo, alguns objetos muitas vezes possuem valor de mercado justamente por sua singularização, 
como é o caso das obras de arte. 
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que está presente em todas as etapas da vida de uma pessoa, como me foi relatado. Ao 

adentrar nas malas (baús) que guardam e preservam as capulanas, também é possível 

fazer emergir uma série de temporalidades mais coletivas, com a presença das capulanas 

comemorativas de datas festivas, as capulanas eleitorais, bem como pelos nomes que 

lhes são atribuídos, como veremos mais adiante.  

 Essas são abordagens possíveis e interessantes para uma “biografia das/através 

das capulanas”, que poderiam trazer à tona experiências singulares, bem como vivências 

coletivas marcadas por esses tecidos. No entanto, tal construção narrativa foge ao 

escopo deste trabalho. Para pensar os usos das capulanas, optei por olhar para as 

interações e alterações que ocorrem nos momentos em que elas estão presentes. 

Interessa-me, por exemplo, situar os momentos nos quais elas são essenciais e/ou 

insubstituíveis, e, a partir disso, entender as especificidades dos efeitos que seu uso 

gera. Colocado de outro modo, o que as capulanas fazem-fazer.  

 

Agências e intencionalidades 

Para seguir nesse caminho, é necessário lançar mão de propostas teóricas nas 

quais as coisas e as pessoas estejam ainda menos separadas e distinguíveis do que nas 

proposições de Appadurai e Kopytoff. Os autores falam de “vida social” e “biografia 

cultural” das coisas, como se tentassem inseri-las em um mundo do qual, a princípio, 

não fazem parte. Ou seja, de um ponto de vista teórico, me parece que se mantém uma 

primazia do humano no que chamamos de “sociedade” ou “cultura”. Não se trata de 

dizer que não existe nenhuma diferença ou nenhuma possibilidade de diferenciação 

entre os diversos seres, ou entes, que habitam o mundo (pessoas, coisas, espíritos, 

animais, plantas, etc.); trata-se de não tomar essas distinções a priori, mas, antes, ver 

como elas se formam e como operam nas interações entre esses diversos seres. Em um 

trabalho antropológico é claro que haverá, normalmente, uma ênfase maior sobre o 

ponto de vista dos sujeitos humanos, pois há uma linguagem e acesso diferenciados a 

estes em relação aos outros seres. No limite, muitas vezes só conseguimos aceder a estes 

outros seres através das pessoas (o que falam sobre ou o como interagem com eles), mas 

isso não significa que suas existências estejam subordinadas à esfera da existência 

humana.  

Além disso, acho que valeria a pena buscar abordagens nas quais o “social” não 

apareça como um pano de fundo onde as coisas circulam ou são criadas, mas que a 
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“sociedade” ou a “cultura” possam ser consequências de interações e agenciamentos nos 

quais participam os diversos seres. Como propõe Latour (2012, p. 110), se os objetos 

“expressam”, “simbolizam”, “materializam” relações de poder/de gênero/ hierarquias, 

etc., eles não podem estar na origem da atividade social, portanto “não fazem coisa 

alguma sequer comparável ou mesmo conectável à ação social humana”.  

Mesmo que eu não pretenda levar às últimas consequências, no presente 

trabalho, a diluição da divisão entre pessoas e coisas, acredito que seja importante 

adotar um vocabulário que permita ao menos tentar pensar nesses termos de forma mais 

imbricada, mais intimamente relacionada, e mais simétrica.  

 A proposta de Alfred Gell, por exemplo, pode ser útil para destrinchar essa 

questão. O autor, em uma inovadora abordagem da antropologia da arte, desenvolveu a 

noção de agência (agency) para pensar nos objetos de arte. Afastando-se de correntes 

essencialistas (atreladas à noção universal do Belo), interpretativistas ou 

institucionalistas, Gell defende que os objetos de arte não possuem um “sentido 

simbólico” ou “linguagem visual” por si só, pois não há propriedade estética ou 

simbólica separada da interação social (Gell, 1998, p. 5). Sua ênfase, portanto, não está 

no significado ou em quem o define, mas na agência, na intenção, na causação, no 

resultado e na transformação (Gell, 1998, p. 6). Ao invés de uma abordagem semiótica, 

temos uma abordagem centrada na ação (action-centered approach) e ele se preocupa, 

portanto, com o papel da mediação dos objetos de arte no processo social, e não com 

sua interpretação como se fossem textos.  

 Vale destacar que sua definição de objeto de arte é bastante abrangente, e não se 

resume ao que costumeiramente chamamos de “obra de arte”. Qualquer coisa poderia, 

potencialmente, ser um “objeto de arte, incluindo pessoas, já que a teoria antropológica 

da arte – ‘relações sociais na vizinhança de objetos mediando agência social’ – se funde 

com a antropologia social das pessoas e seus corpos” (Gell, 1998, p. 7) (tradução 

minha). Para ele, “cada objeto de arte é um local onde a agência ‘para’ e assume uma 

forma visível” (Gell, 1998, p. 250).  

Em outras palavras, um objeto de arte seria uma condensação ou cristalização de 

relações e agências que o envolvem, “incorporações (embodiments) ou resíduos de 

intencionalidades complexas” (Gell, 2009, p. 234). A questão é que essas 

intencionalidades parecem ser, em sua teoria, humanas, assim como as relações e a 

agência, “sociais”. Isso faz com que os objetos, por mais que sejam “dotados de 
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agência”, só possam aceder a uma espécie de “agência secundária”, que seria uma 

“abdução” de uma agência primeira, a “social”. E isto só seria possível devido às 

intencionalidades imbuídas de seus criadores ou fabricadores. 61 

Embora a teoria de Gell tenha sido muito estimulante para diversos trabalhos na 

antropologia da arte, estética, ou na antropologia dos objetos – notadamente o trabalho 

de Els Lagrou sobre a arte kaxinawá (2007; 2010) –, na minha percepção existe um 

limite para o seu uso no caso das capulanas. Não me refiro a um limite que implicaria 

categorizar capulanas como “objetos de arte” ou não, segundo a definição do autor, mas 

sim ao limite da intencionalidade dos criadores, ou da abdução da agência.  
Abdução é um termo derivado da semiótica e refere-se a uma 

operação cognitiva particular. A abdução é um tipo de inferência, uma 

hipótese que se formula a partir de uma percepção que comporta certo 

grau de incerteza. Quando vejo fumaça, posso abduzir a existência de 

fogo. A fumaça, no entanto, pode possuir outras causas. A abdução 

comporta, portanto, uma área cinza de incerteza, diferentemente da 

língua falada ou da matemática. A inferência abductiva de Gell parte 

de um objeto que é interpretado como um índice da agência de 

alguém. O modo de a arte agir sobre a pessoa se situa, segundo Gell, 

no campo da experiência intersubjetiva em que uma imagem sempre 

remete a um artista que a fez com determinadas intenções, ou a 

alguém que a encomendou ou ainda à pessoa representada na 

imagem. A obra age na vizinhança de pessoas e será lida como índice 

da complexa rede de agências à sua volta. (Lagrou, 2010, p.25) (grifo 

meu) 

 

Como aponta Els Lagrou (2010, p. 8), em diversos contextos indígenas, as 

pessoas que fabricam os objetos, ou realizam pinturas corporais, não são considerados 

seus criadores, mas antes transmissores, tradutores, intermediários (a “criação” sendo 

atribuída a divindades e a seres não-humanos). Mesmo complexificando a noção de 

“artista”, ainda me parece que prevalece a necessidade de um “alguém” (ou vários) cuja 

agência será proliferada pelo objeto. No caso de Gell, a situação em que essa agência 

comporta agências não-humanas seria a da armadilha, como na rede de Vogel (2009), 

quando ele analisa um objeto onde seu fabricador deve se colocar na perspectiva do 

animal para poder enganá-lo, e assim a rede de intencionalidades operando ali também 
																																																													
61 Talvez pudéssemos alargar para seus utilizadores, embora acredite que a ênfase do autor esteja mais na 
produção dos objetos. 
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seria animal. Mesmo assim, a “mente” e “intencionalidade” animal continua sendo um 

resíduo da mente humana, pois é a única à qual temos acesso: 

 
Animals and material objects can have minds and intentions attributed 

to them, but these are always, in some residual sense, human minds, 

because we have access ‘from the inside’ only to human minds, 

indeed to only one of these, our own. (Gell, 1998, p. 17).  

 

Sendo as capulanas objetos industriais, como poderíamos dotá-las desse tipo de 

intencionalidade? Aliás, como definir quem seriam seus “criadores”? Apesar de 

Sebastião, por exemplo, reforçar que a máquina não faz nada sozinha, que é necessária 

uma composição entre humanos e máquinas no interior da fábrica, esta teoria parece 

funcionar melhor para os objetos artesanais e artefatos estudados na antropologia.62  

Tendo em vista o que considero as limitações para a aplicabilidade dos conceitos 

de Gell neste trabalho, vale ressaltar que sua proposta pragmática, que pensa mais na 

eficácia e nos efeitos dos objetos no mundo do que nas “representações” ou em suas 

qualidades estéticas desconectadas de sua funcionalidade – ponto que costuma ser 

utilizado para distinguir arte e artefato – é muito inspiradora e se conecta fortemente 

com a forma como pretendo abordar as capulanas.  

 

O que as capulanas fazem-fazer 

 

Apresentei as proposições de Appadurai, Kopytoff e Gell na seção anterior, pois 

são autores importantes no movimento que trouxe as materialidades para um lugar mais 

central na antropologia. Movimento este que ainda tem muitos desdobramentos 

interessantes na área, como a conhecida coletânea Thinking Through Things, organizada 

por Henare, Holbraad e Wastell em 2007, na qual se propõe tomar as coisas da maneira 

como elas se apresentam, como “conceitos”, sem presumir que elas devam significar ou 

representar algo que lhes seja externo. 

																																																													
62 Não pretendo afirmar com isso que seja impossível trabalhar com objetos industrializados a partir dos 
conceitos de Gell, mas esta abordagem seria mais incomum e necessitaria de um esforço teórico maior, 
que não caberia na proposta desta dissertação.  
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Uma série de outros autores também poderia ser mobilizada aqui para trazer um 

vocabulário interessante para pensar a relação entre pessoas e coisas: os emaranhados 

(entanglements) de Hodder (2012), os “ressonadores perissológicos” (perissological 

resonator) de Lemonnier (2012) e as malhas (meshworks) da ecologia de Ingold (2011), 

dentre outros teóricos que se debruçaram sobre o campo das materialidades ou dos 

materiais. No entanto, como não tenho a pretensão de realizar uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, vou me ater a um conceito que acredito ser mais especificamente 

adequado para tratar das capulanas, o attachement, ou vínculo/amarração, elaborado por 

Latour (1998).  

 Antes de passar propriamente a esse conceito, vale pontuar algumas premissas 

básicas da teoria-ator-rede, composta por diversos intelectuais: além do próprio Latour, 

Michel Callon, John Law, entre outros. Expondo de forma muito sucinta essa teoria, 

também conhecida como ANT (actor-network-theory), podemos dizer que ela pretende 

oferecer novos quadros conceituais para o que seria uma sociologia das 

associações/agregados/arranjos (assemblage), em oposição a uma “sociologia do 

social”. Esta última seria baseada em uma ideia de “sociedade” auto-referente e auto-

gerida, que seria “objetificada” e “materializada” em todas as coisas, e, portanto, 

acionada para explicá-las e elucidá-las. Latour se afasta dessa concepção sociológica 

durkheimiana e retoma uma noção de sociedade mais conectada ao pensamento de 

Gabriel Tarde, para quem a sociedade não é nada mais do que uma associação, podendo 

ser constituída por humanos, bem como por animais, micróbios, plantas, estrelas, etc.  

 Nesse sentido, abre-se espaço para reconhecer a chamada “agência dos objetos” 

ou “agência dos não-humanos”, visto que os “atores”, ou melhor dizendo os “actantes” 

não são nada mais que os seres que participam da ação - “qualquer coisa que modifique 

uma situação fazendo diferença” (Latour, 2012, p. 108) – não sendo necessária uma 

subjetividade ou intencionalidade para tal. Basta fazer diferença.  

 No entanto, como adverte o autor, não se trata de traçar uma simetria absoluta 

entre humanos e não-humanos. “Obter simetria, para nós, significa não impor a priori 

uma assimetria espúria entre ação humana intencional e mundo material de relações 

causais”. (Latour, 2012, p. 114). Essa “assimetria a priori” da qual ele fala se dá 

justamente quando tomamos o “social” ou “a cultura” como explicação de todos os 

fenômenos, e não como a própria matéria que deve ser explicada. Dizer que as mulheres 

usam a capulana em Nampula porque faz parte de sua “cultura”, por exemplo, diz tudo e 
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nada ao mesmo tempo, e encerra o assunto sem que proliferem outros elementos com os 

quais se possa trabalhar. Curiosamente, a capulana também serve como um elemento 

que torna palpável, tangível e reconhecível aquilo que chamam “cultura macua”, 

levando a um argumento tautológico. Por outro lado, dizer que as mulheres usam a 

capulana, ou pelo menos levam uma sempre na bolsa, pois podem precisar cobrir 

alguém que sofreu um acidente e morreu de repente, já indica mais possibilidades para 

compreender como as capulanas fazem diferença em certas situações, e como operam 

como actantes em variados momentos. 

 Quando tomamos as capulanas como actantes e não somente objetos 

manipulados por pessoas, podemos abrir espaço para outras relações possíveis – que 

não apenas a do sujeito agindo sobre um objeto – e pensar no “uso” de tal forma que 

não seja restrito a uma ideia de “funcionalidade” ou “utilidade”, mas como um 

engajamento em uma relação que potencialmente transforma as partes envolvidas.  

 Em um pequeno e intrigante texto de 1998, “Factures/fractures: de la notion de 

réseau à celle d’attachement”, Latour propõe que abandonemos a noção de 

domínio/controle (maîtrise)63 que qualifica a oposição entre sujeito e objeto, ou de 

estrutura/agência que divide a “sociologia do social”. Quando estamos na berlinda entre 

o indivíduo que age, ou a sociedade que estrutura suas formas de ação, estamos sempre 

designando um mestre ou senhor, alguém que está no controle. Ao invés de escolher um 

dos lados – o indivíduo livre agindo ou as estruturas sociais coercitivas e condicionantes 

– o autor propõe mudar o tipo de questão, para prescindir de um “mestre”.  

 Este deslocamento teórico nos possibilita adentrar na “multiplicidade do que faz 

agir” (Latour, 1998, p. 6). Fazendo isso, 
 vamos atravessar espaços que nunca encontram  nem o indivíduo nem 

a sociedade, visto que todas as movimentações dependem da natureza 

das ligações (attachements) e da capacidade que lhes atribuímos de 

fazer ou não existir os sujeitos ligados (attachés) a elas. (tradução 

minha, p. 6)64 

																																																													
63 O termo “maîtrise”, no francês, remete também à ideia de maestria, ou de mestre. Isso está conectado 
às noções de domínio, controle, que acredito expressarem mais diretamente o argumento do autor. 

64 “Attacher” é um verbo que vale tanto para humanos quanto para não-humanos e pode ser traduzido no 
português de forma bastante ampla. Um sentido do verbo poderia ser traduzido como ligar, conectar, 
prender, anexar, amarrar em um sentido mais físico – trata-se, por exemplo, do verbo usado para muitas 
ações que envolvem roupas, sapatos, vestuário, e demais objetos: “attacher les chaussures” (amarrar os 
sapatos), “attacher les boutons” (abotoar), “attacher un noeud papillon” (dar um nó borboleta em gravata), 
e, no caso da capulana, também usaríamos esse verbo para dizer o amarrá-la no corpo. Esse sentido de 
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Não se trata, portanto, de perguntar se o indivíduo está livre ou preso/amarrado, 

mas se ele está bem ou mal amarrado. Ou seja, o indivíduo livre que age sobre a 

natureza, sobre os objetos, ou que se relaciona a partir de necessidades, vontades e 

intencionalidades que lhe são próprias, não é verossímil aqui. Qualquer movimento, 

qualquer ação envolve, por definição, outros actantes humanos e não-humanos que 

estão mediando esse movimento, que se afetam por ele e permitem que ele aconteça. 

Estar amarrado (attaché) é se deixar afetar. “O attachement designa, ao mesmo tempo, o 

que emociona, o que coloca em movimento, e a impossibilidade de definir esse fazer-

fazer pelo antigo acoplamento da determinação e da liberdade”. (tradução minha) (idem, 

p. 16). 

Essa expressão “fazer-fazer” (faire-faire) também nasce da tentativa de dar conta 

de uma ação que é sempre mediada. Por exemplo, ao invés de pensar, de modo 

estruturalista, que “a língua me fala”, Latour prefere pensar que “a linguagem me faz 

falar”, ou seja, ela me possibilita realizar uma ação, o falar, e ao mesmo tempo, ganha 

existência quando eu falo. E eu também ganho existência quando falo. O mesmo vale 

para a forma como uma marionetista fala de sua marionete ou como um músico fala de 

seu instrumento: os bonecos ou os instrumentos não são apenas tocados ou 

manipulados, eles “fazem-fazer” coisas, durante a performance, que surpreendem.  

O vocabulário do attachement é interessante para as capulanas: elas devem estar 

bem amarradas ao corpo, para não cair. Ao mesmo tempo, as mulheres são apegadas a 

elas: guardam-nas nos baús, usam-nas em dias especiais, transmitem-nas como herança, 

sentem-se seguras com elas, contam histórias através delas. Elas também amarram e 

conectam um outro ser àquele corpo, quando o bebê está nas costas da mãe.  

Latour recomenda prestar atenção nas coisas que conectam, naquelas que 

fornecem laços firmes e duráveis. As capulanas são “coisas conectantes” – elas 

medeiam relações de múltiplas formas, como já foi mencionado. Elas movimentam e 

são movidas junto com as mulheres; movimentam e são movidas em trocas e dádivas; e 

																																																																																																																																																																																			
ligar, prender, conectar também pode ser mais abstrato, como é o caso do uso do verbo no trecho acima 
“os sujeitos que estão ligados”, etc. Mas há também um sentido da ordem dos afetos: quando o verbo 
assume a forma pronominal “s’attacher” ele remete a uma conexão pelos sentimentos, o que em 
português poderia ser traduzido com a expressão apegar-se. Como se trata de um verbo complexo e 
polissêmico, vou reter aqui essas duas noções no português – amarrar e apegar – para continuar a 
discussão e conectá-la com as capulanas adiante.  
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também movimentam os afetos, e-mocionam. Além disso, a “firmeza”, como vimos na 

palavra okhomaala, é uma qualidade material do tecido que as mulheres desejam: a 

capulana não pode ser muito leve, senão deixa transparecer o que se devia cobrir, não 

sustenta bem o bebê, e pode ter menor durabilidade. Portanto, as capulanas também, 

enquanto “coisas conectantes”, devem fornecer laços firmes e duráveis. 

 No meu trabalho de monografia (Assunção, 2015), trabalhei com a ideia da 

capulana enquanto uma coisa que produz vínculos (attachements), que está presente e 

faz-fazer diversas redes de relações: entre grupos de amigas, parentes, vizinhas nas 

ocasiões festivas, como no Dia da Mulher Moçambicana; relações conjugais e ou 

relações amorosas em geral, com a obrigação dos homens de oferecer capulanas às 

esposas; relações familiares através da herança dos baús de capulanas, entre outras. Ao 

mesmo tempo, me debrucei sobre o sentido mais físico dos “attachements”, pensando 

nas formas de amarrar a capulana ao corpo e o que elas produziam – os efeitos no andar 

e caminhar; as possibilidades de guardar coisas na capulana, produzindo “bolsos”; o 

risco de desamarrar e cair, com o qual se deve lidar; e a produção de um corpo 

feminino, de uma “mulher macua” – que está conectada à composição entre corpo e 

capulana, ou, usando uma formulação latouriana, ao compósito corpo-capulana. 

 Na época, ao olhar para este corpo-capulana, eu havia sugerido que a capulana 

era amarrada de forma a cobrir as partes mais valorizadas do corpo feminino “macua”: 

barriga, nádegas, pernas. Estas partes do corpo são consideradas impróprias para 

exibição em público, e ao mesmo tempo levam ornamentos – tatuagens, miçangas – que 

fazem-fazer um corpo erótico, desejável e bonito. No entanto, essa primeira associação 

mais trivial “as capulanas servem para tapar as tatuagens e as miçangas”, ou para tapar 

as partes mais valorizadas do corpo das mulheres foi logo rejeitada no meu segundo 

trabalho de campo. Fátima, uma vizinha com quem eu ocasionalmente tomava cerveja 

no quintal, achou essa associação completamente sem sentido: para tapar as pernas e a 

barriga podemos usar calças, ela me dizia. “Agora você nasce seu bebê, vai se amarrar 

com calça?! Não é possível! E vai cobrir um morto com calças?! Uma pessoa doente vai 

cobrir com calças? (Risos) É por isso que para nós macuas, capulana não pode faltar.”  

 Assim, acredito que a questão que motivou minha monografia – qual o efeito da 

capulana no corpo? – depois reformulada nos termos “o que a capulana faz-fazer”? – 

poderia ser aprofundada de outras formas nas diversas possibilidades de reflexões 

antropológicas levantadas. No segundo campo, estava interessada em olhar mais 
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atentamente para uma outra ação engendrada pelo uso da capulana: a ação de “cobrir”, 

(além da ação de “amarrar” com a qual já havia trabalhado anteriormente).  

 Com isso, tinha em mente investigar mais sobre o que a capulana cobre no corpo 

da mulher que a utiliza cotidianamente, mas também olhar para os momentos rituais, 

onde me parecia que o “o cobrir” ganhava mais importância: o momento de saída dos 

ritos de iniciação, quando os meninos e as meninas estão cobertos de mucumis (duas 

capulanas costuradas), e também no momento dos ritos funerários, que haviam sido 

apontados por meu amigo Aiúba, alguns dias antes de eu voltar ao campo, como um 

momento no qual as capulanas são cruciais: para enrolar o morto, transportá-lo e 

enterrá-lo (no caso dos ritos fúnebres muçulmanos). Pensava, portanto, que as capulanas 

também podiam des-vincular, des-conectar, separar, sobretudo nos momentos rituais: 

vivos e mortos/ crianças e adultos/ homens e mulheres. Deste modo, elas também 

estariam operando no fazer-fazer das diferenciações que constituem estes termos. 

 Ao final da minha estadia no segundo campo, quando apresentava uma parte de 

minha pesquisa em uma palestra organizada pelo CEDIM (Centro de Estudos e 

Documentação da Ilha de Moçambique) na Fortaleza de São Sebastião, um dos 

estudantes da recém-criada Faculdade de Ciências Sociais da Unilúrio, Felisberto, fez 

uma colocação muito interessante, que retomarei ao final deste capítulo. Ele disse que 

tinha compreendido meu argumento sobre o que as capulanas “escondem”, “cobrem”, 

mas que as capulanas também comunicam. E a partir disso, compartilhou um longo 

comentário sobre as formas de comunicar da capulana, que passam por um 

conhecimento sobre as formas de amarrar, os locais e posições em que são estendidas, 

etc. Ele falava de uma nova esfera do fazer-fazer das capulanas, que eu não teria 

condições de etnografar – pois sairia de Nampula no dia seguinte – mas que me abriu 

novas possibilidades para pensar nos enunciados que elas podem fazer acontecer, ou nos 

acontecimentos que elas podem enunciar, sem que seja necessário des-vincular sua 

“estética” – a cor, a estampa, os padrões – de sua materialidade. Sem que seja 

necessário se restringir ao que “elas representam”, ou “aos símbolos que elas carregam”.  

 Passemos, então, à primeira parte dos fazeres das capulanas – dos usos e 

composições que se fazem com elas – o fazer-falar: que também se conecta ao fazer-

inscrever, fazer-lembrar (2.2), fazer-sinalizar (2.3), e o evitar-falar (2.4).  
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2.2	–	Nomear	–	inscrever	–	lembrar	

 

De compras e vendas 

 Lembrando das falas de D. Muhanjuma sobre as “origens” da capulana, quando 

ela acentua o fato de as capulanas virem das lojas, mais especificamente das “lojas dos 

indianos” na Ilha, em oposição aos tecidos artesanais feitos de casca de árvore 

(nakotho), podemos pensar que, do ponto de vista das mulheres que compram e 

escolhem os tecidos, as capulanas, de certa forma, “nascem” nas lojas. Recompor as 

trajetórias comerciais e produtivas que as levaram até ali não é uma operação necessária 

para quem está vivendo com elas, usando-as no dia-a-dia. 

 Este “nascimento” também está associado ao fato de as capulanas receberem 

nomes enquanto ainda são produtos à venda, estendidos nas barracas das feiras ou nas 

lojas (que ainda são em Nampula, na maioria das vezes, “lojas de indianos”), no 

processo que Silva (2008, p. 90) chamou de “um batizado que acontece no fervor das 

discussões sobre esses apreciados tecidos”. Este fato é relatado tanto no sul quanto no 

norte do país. Torcato e Roletta comentam, na publicação Capulanas e Lenços:  
O processo de dar nome à capulana é parte da sua comercialização. 

Uma nova peça de capulana chega à loja e o comerciante apressa-se a 

apresentar o novo padrão às primeiras clientes. Elas estão em geral 

num pequeno grupo: mãe, filhas e noras, amigas ou vizinhas. E a troca 

de comentários em que o comerciante participa, acaba no batismo da 

capulana. Mais tarde, outras clientes aparecem a pedir a capulana que 

as vizinhas lhe mostraram e já a pedem pelo nome. Note-se que nem 

sempre a capulana se refere a um acontecimento histórico ou de 

âmbito social à escala nacional. Às vezes recorda apenas qualquer 

coisa passada numa pequena comunidade, numa aldeia ou num bairro 

citadino. Pode ser apenas uma intriga ou conflito entre mulheres rivais 

como uma capulana célebre que se chamou em ronga “Xivite Xa 

Leta”, o ódio de Leta. O nome recorda uma briga entre duas mulheres 

porque uma roubou o marido à outra. Leta, óbviamente, foi a vítima 

com quem as outras se solidarizaram… (Torcato e Rolletta, 2010, 

s/p.).65  

																																																													
65 Trata-se de uma publicação não acadêmica que apresenta muitas informações interessantes sobre as 
capulanas, vendida em livrarias de Maputo. A referência aparece de forma distinta na bibliografia 
consultada. Costa (2012) e Silva (2008) referem-se à obra sem o nome das autoras, com a data de 
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  Antes de adentrar nos casos e acontecimentos que se tornam nomes de 

capulanas, queria me deter um pouco mais no “momento da compra” como é relatado 

pelas autoras. Embora a venda de capulanas seja uma atividade predominantemente 

masculina, – desde os grandes armazéns indianos onde se compra peças com seis 

capulanas, até as barracas nas feiras e mercados e os chamados “flechadores” 

(vendedores ambulantes), que circulam pelos bairros – a compra e escolha normalmente 

é feita pelas próprias mulheres. Os maridos costumam dar o dinheiro para a mulher 

comprar, ou no máximo a acompanham até a barraca para escolher junto a ela. Minhas 

amigas me diziam que muitas vezes os homens não sabem escolher, e para não haver 

disputa preferem ir elas mesmas. 

Nos armazéns é comum ver homens, que compram em quantidade para 

revender, e também grupos de mulheres que se unem para escolher uma mesma estampa 

para alguma celebração – seja nos dias festivos, sobretudo no Dia 7 de Abril, seja para 

os xitiques ou batuques (que abordarei a seguir). Cada mulher fica com um par de 

capulana – e assim se juntam em grupos de três em três para comprar as peças.66 Uma 

peça normalmente custa entre 900 e 1.200 meticais – cada par fica entre 300 e 400 mt 

(aprox. 20-30 reais) – enquanto nas barracas o par sozinho custa entre 550 e 800 mt. Em 

Maputo é mais comum vender cada capulana separadamente nas lojas. 

																																																																																																																																																																																			
publicação 2004; já o trabalho de Cláudia Campos (não publicado), coloca a data 2010 e faz uso de um 
pdf que está disponível na internet. Não tive acesso ao livro todo, mas consegui ter acesso a algumas 
partes que estão disponíveis online em http://mosanblog.files.wordpress.com/2010/11/capulanas.pdf, o 
mesmo usado por Campos. Por isso, utilizo a mesma forma que ela (2010, s/p.) para fazer referência ao 
texto.  

66	Nas duas vezes em que tive a experiência de ir com amigas comprar capulanas para o Sete de Abril foi 
interessante perceber a diferença de gostos, e, sobretudo, de expectativa de gostos em relação aos 
vendedores. Ao me verem, eles me ofereciam capulanas com “motivos africanos” ou estampas de girafas, 
elementos da savana etc. Para elas, por outro lado, ofereciam as capulanas mais brilhantes (os tecidos são 
encerados para gerar esse efeito). Em 2017, Daniela e Esmeralda escolheram uma capulana com uma 
grande borboleta multicolorida, com a qual o vendedor brincou sobre “voar como uma borboleta” com a 
capulana na festa. 
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Figura 6 - Sete de Abril de 2017. Preparação para a marcha até a Praça dos Heróis 
(Nampula) 

 Os xitiques e batuques são momentos festivos que as mulheres vivem ao longo 

do ano, e também são marcados pela presença de capulanas de mesmo padrão. Batuque 

é o nome dado para os ritos de iniciação67, que ocorrem, ao menos nas cidades, mais 

frequentemente no período das férias escolares, dezembro e janeiro, e no período 

anterior ao Ramadã, o que será abordado com mais detalhes no terceiro capítulo. Nos 

ritos de iniciação femininos, as mulheres costumam usar capulanas de mesma estampa, 

compradas nas mãos daquela que está organizando a cerimônia (mãe ou tia da 

inicianda).  

Os xitiques, por sua vez, são associações rotativas de crédito e poupança, 

sobretudo entre mulheres, nas quais se cria uma “caixa comunitária”, e cada pessoa 

contribui com um valor estipulado.68 A cada vez, uma pessoa “come”, ou seja, retira 

																																																													
67 Também pode ser um nome mais genérico para festas e celebrações, segundo me foi relatado, mas 
quando estava em campo, toda vez que ouvi falar em batuques, estavam se referindo a ritos de iniciação.	

68 Existem muitas formas de xitique, que também envolvem homens, como os xitiques familiares, xitiques 
entre amigos, etc. Refiro-me aqui aos xitiques que tive oportunidade de conhecer em Nampula. Vale 
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todo o dinheiro da caixa para comprar algo de que necessita. Nos dias da entrega do 

dinheiro é comum que se realizem festas, e que as mulheres vistam a mesma capulana 

para celebrar. Há diversas variações nos xitiques, podendo ser também uma espécie de 

poupança comunitária na qual a pessoa leva o dinheiro e depois devolve com um valor 

adicionado (sem que os “juros” aumentem, no entanto). Mesmo que a grande maioria da 

população de Nampula não tenha conta bancária e não participe do mercado formal, 

seria limitante pensar essa prática como apenas “substitutiva” das práticas 

individualizadas dos bancos. Além dos aspectos de sociabilidade, ajuda mútua etc., os 

grupos que se constituem requerem confiança e compromisso por parte de quem 

participa (Cunha, 2014; Trindade, 2015): dois grupos de xitique que conheci, um em 

Nampula e outro na Ilha de Moçambique, levavam o nome de Mwawereaca, traduzido 

como “se você aguenta, vem brincar”.69 Os momentos de encontro para juntar o 

dinheiro ou alimentos e objetos são momentos de conversas e interações entre as 

mulheres, e muitas vezes se organizam festas, compras coletivas de capulanas, entre as 

mulheres do grupo.  
Esses momentos, em muitos casos, são acompanhados de comida, de 

bebida, dança e troca de capulanas ou outros pequenos presentes 

dentro do grupo e na presença das crianças que são socializadas, desde 

cedo, nessas cerimónias colectivas que acompanham a entrega do 

xitique. (Cunha, 2014, p.9).70  

 Também pude notar que as mulheres fazem xitiques especificamente para 

comprar e revender capulanas nas semanas que antecedem as festas nacionais como o 

Dia da Mulher Moçambicana (07 de abril) ou o Dia da Independência (25 de julho). Em 

2015, um grupo de dezessete mulheres fazia xitique e vendia capulanas com as 

estampas de Josina Machel – a heroína nacional – para o 07 de abril, em uma das 

avenidas principais do centro de Nampula. A venda de capulanas também é uma 

																																																																																																																																																																																			
ressaltar que o xitique é uma prática que tem origem no sul de Moçambique e mais recentemente passou a 
ser praticada no norte, como me relataram algumas mulheres.  

69 O grupo Mwawereaca do bairro Benenesse de Nampula, do qual faz parte a mãe de Aiúba, Angelita, 
me recebeu com muito prestígio, organizando uma recepção com danças e cantos, para os quais me 
convidaram para participar. Todas se vestiram com capulanas laranjas e blusas pretas neste dia. 

70 Para mais informações sobre o xitique, ver a dissertação de Catarina C. Trindade, “Xitiki é 
compromisso: os sentidos de uma prática de sociabilidade na cidade de Maputo, Moçambique” (2015) e o 
ensaio de Teresa Cunha, “O Xitique Delas. Um ensaio feminista pós-colonial sobre o xitique em 
Moçambique” (2014).  
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importante fonte de arrecadação de fundos para a OMM (Organização da Mulher 

Moçambicana), sobretudo para as festividades nacionais, e isto se replica como 

estratégia de propaganda política com as já mencionadas “capulanas eleitorais”.71  

 Nestes casos, as capulanas são compradas fora das lojas, nas mãos de mulheres 

que participam de xitiques para revendê-las, arrecadam para a OMM ou que organizam 

batuques para suas filhas e sobrinhas. Em Maputo, como me foi relatado, a capulana 

ganha muita importância nas cerimônias de casamento. Nesse contexto, sobretudo para 

o xiguiane – momento que ocorre um dia depois do casamento no qual a família do 

noivo recebe a família da noiva, e cada família deve vestir uma capulana de mesma 

estampa –, é comum que se escolha uma capulana em uma loja, que fica marcada como 

“a capulana da família x”, e que cada pessoa compre individualmente diretamente na 

loja em questão. Depois faz-se fatos, vestidos, camisas de mesma estampa para homens 

e mulheres.  

 As relações de compra e venda são muito distintas de acordo com o ambiente 

onde ocorrem. Nas lojas e armazéns funciona uma lógica mais formal, onde não se 

negocia o preço, se conversa um pouco menos, etc. As barracas, que são fixas nas feiras 

e mercados, já possuem o “toque” de cada vendedor, que irá decidir quais capulanas vai 

colocar em exposição, quais estampas estão saindo mais (“estão a bater”), que já 

conhece suas clientes e estabelece relações de confiança com elas, etc. Nesses casos, 

como me relatou Inédia – que vive próximo a um dos maiores mercados de venda de 

calamidades, produtos e capulanas de Nampula, a Cavalaria –, o vendedor se torna seu 

frengue, aquele com quem ela sempre compra. E, para ela, que já é uma “cliente de 

confiança”, é possível “fazer vale” – vender fiado – ou ela pagar uma parte e depois 

completar. Também acontece, às vezes, segundo Inédia, de vendedores ou mulheres 

alugarem suas capulanas – para uma cerimônia, por exemplo –, embora eu não tenha 

visto isso acontecer durante o período do campo.  

 Independentemente das diferenças entre as lojas e as barracas, as várias formas 

de comprar e vender capulanas nos mostram uma dimensão coletiva e “agregadora” – 

no sentido de formar agregados, grupos, de ser uma “coisa conectante” –, tanto no que 

se refere ao ato de ir comprar com mais uma ou duas amigas para dividir a peça, quanto 

na possibilidade de “identificar um grupo” através da estampa, ou até mesmo nos 

																																																													
71 A impressionante capilaridade política da OMM no território moçambicano pode ser visualmente 
percebida através das capulanas, sobretudo nas eleições e nos dias festivos. 
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grupos que se formam para vender capulanas. Isso é bastante distinto das formas como 

se compra e vende, ou mesmo como se usa, por exemplo, as roupas de calamidade 

(roupas ocidentais de segunda mão).  

	

Figura 7 - Inédia e uma cliente na barraca de seu "frengue", mercado da Cavalaria 
(Nampula) 

 

Dos nomes: representações e acontecimentos     

 O processo de nomeação das capulanas, e a replicação do nome até que se torne 

algo de conhecimento mais generalizado, passa por estes espaços e momentos de 

compra e venda, como indicaram Torcato e Roletta (2010). Toda (ou quase toda) 

capulana tem um nome: o vendedor pode saber de vários nomes das capulanas que estão 

expostas em sua barraca, mas as mulheres também, quando abrem suas “malas”, as 

nomeiam uma a uma, relembrando eventos, e quando esquecem perguntam a tias, 

vizinhas, etc. 

 As três vezes em que amigas abriram suas malas para me mostrar suas capulanas 

foram muito impressionantes para mim: não acabavam de tirar panos e mais panos, 

jogando em cima da cama ou empilhando em cima da própria cabeça, enquanto as iam 
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mostrando uma a uma, e tentando recordar seus nomes. Hossa, uma amiga do bairro 

Natikiri que conheci no primeiro campo e reencontrei no segundo, não tinha exatamente 

uma “mala” (baú), como as que eu havia visto em outras casas, mas uma cômoda com 

cinco gavetas: quando eu achava que a próxima gaveta abrigaria outras roupas ou coisas 

que se pudesse guardar, mais capulanas surgiam e iam sendo empilhadas em cima da 

cama. Depois de ter retirado tecidos de todas as cinco gavetas, ela começou a me 

mostrar: “essa é kissambi que faz mucumi72; essa comprei com minha amiga, ficou uma 

capulana e lenço pra cada [lenço é metade de uma capulana]; essa é capulana do mwali 

[ritos de iniciação da filha de uma amiga]; essa comprei com meu marido, fiz saia e 

blusa; essa morderam com rato [capulana com um buraco no meio]”. Depois, passa a 

nomear as capulanas: “Essa é nanikhaju [estampa de caju]; essa aqui nasorvete [algo 

que parece um sorvete ou docinho]; essa nakhongo [aponta para um kissambi]; essa 

naphepele, mosca né [estampa com flores e desenhos pequenos]”. Em algum momento 

lhe pergunto se todas as capulanas têm nome, e se ela sabe o nome de todas ali, ao que 

ela responde: “pode esquecer... mas tem nome!”, e segue nomeando mais um tanto.  

Seguem alguns exemplos: “Nabolacha maria”: uma capulana azul com círculos 

pretos e bolinhas brancas dentro dos círculos; “Nacorosso”: capulanas com motivos 

indianos que parecem gotas (desenhos Paisley), e em Nampula são associados à 

castanha de caju (khorosso), várias capulanas levam esse nome; “Nassumburinha”: uma 

estampa de guarda-chuvas; “Natrunfo”: estampa de cartas – trunfo é o nome de um jogo 

de cartas popular em Nampula; “Dama Ija”, uma cantora popular de Angoche; 

“Lágrima do Sporting”: uma capulana verde com pequenas gotas pretas.73   

Na fala de Hossa percebe-se que muitos dos nomes das capulanas são 

associações diretas em relação aos desenhos: quando se trata de desenhos figurativos 

como cartas, sombrinhas, caju, etc. Outras são associações entre desenhos abstratos e 

elementos cotidianos, como o círculo com bolinhas que lembra a “bolacha maria”, ou as 

gotas indianas que lembram a castanha de caju; outras ainda são associações pelas 

																																																													
72 Kissambi são os já referidos tecidos de fios tingidos com padrões geométricos, retangulares. Mucumi 
são as capulanas unidas formando uma capulana maior. Muitas mulheres gostam de usar os kissambis pra 
fazer mucumi. 

73 Sobre esta capulana perguntei a Hossa se eram benfiquistas (torcedores do Benfica) que haviam dado o 
nome, e ela respondeu que era o próprio vendedor que colocava o nome para vender rápido. 
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cores, como no caso da “lágrima do Sporting”, time de futebol português cuja cor é 

verde.74  

 Em outros casos, a estampa não está necessariamente relacionada com algo 

material. A capulana chamada “Dama Ija”, por exemplo, era um tecido rosa com flores, 

possivelmente associada à cantora que o utilizou em algum videoclipe – circulado no 

Youtube – ou por ter saído nas lojas em algum momento em que Dama Ija fez um show 

na cidade ou lançou uma nova música.  

 Isto também acontece com as nominações de capulanas na Ilha de Moçambique. 

Quando Sania, minha anfitriã, abriu as quatro malas de capulanas que guarda em sua 

casa – uma que o marido lhe ofereceu quando se casou, uma que herdou da mãe, e uma 

que guarda da falecida irmã para entregar a suas sobrinhas – e foi me mostrando as 

capulanas, primeiramente designou cada uma pelas suas qualidades materiais (essa é 

casquinha, essa é rupi, essa é epathi), os mucumis que eram de sua mãe, de sua tia, etc., 

mas também foi relembrando alguns nomes. Muitas levam nomes figurativos, como as 

capulanas de Hossa, “a onda da praia”, “nananas” (abacaxi), etc. Mas nas malas de 

Sania havia muito mais kissambis e desenhos geométricos ou abstratos. Um dos 

kissambis que ela me mostrou se chamava “argamassa do banco”, pois lembrava o piso 

do Banco de Moçambique da ilha na época em que surgiu. Os outros todos estavam 

relacionados a eventos e acontecimentos que ocorreram no local: um kissambi se 

chamava “Alberto Carlos”, pois foi lançado no momento em que este cantor veio se 

apresentar na Ilha. Uma capulana florida se chamava ohomaua omuassata (o 

“faqueamento” da Muassata), Sania explica: 
ela se chama ohomaua omuassuata porque aquela senhora havia 

faqueado seu marido. Então naquele tempo, como havia muita piada, e 

a cidade inteira soube, logo logo estava a aparecer esta capulana e 

quando apareceu as mulheres resolvem dar este nome, (...) o 

faqueamento da Muassata. (Sania, 25/04/2917) 

 

 Muitos outros exemplos também estão presentes na bibliografia, como uma 

capulana que se designou padaria, pois apareceu em uma época em que havia falta de 

pão na cidade de Nampula (Silva, 2008, p. 90); ou capulanas que remontam ao passado 
																																																													
74 Uma das heranças coloniais perceptíveis em Moçambique é a paixão pelos times de futebol 
portugueses. As pessoas geralmente se dividem entre torcedores do Sporting e do Benfica e 
eventualmente também torcem para times locais, como o Ferroviários de Nampula. Mas o campeonato 
nacional – Moçambola – é acompanhado com menos fervor que o campeonato português. 
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colonial, como a Mudende, referente a um imposto que afetava particularmente as mães 

solteiras moçambicanas: 

 
If a woman was caught without a pass and without the slip that 

showed her to have paid her tax, she would be sent off to forced 

labour—xibalo—for up to six months. This mudende tax hit single 

mothers particularly hard. Another capulana that brings back 

memories was called Kandya Kaia, which means ‘single mother’ 

(Tembe and Cardoso 1978b, 24 apud Arnfred e Meneses, no prelo).  

  

Os panos têm efeitos mnemônicos, atuando como inscrições de outras situações, 

constantemente tornando visível a memória e a história. Esta é uma das muitas 

possibilidades do fazer-fazer das capulanas: o fazer-lembrar, o fazer-inscrever. 

O efeito mnemônico das capulanas não remete apenas a eventos pessoais das 

mulheres que as ganharam e utilizaram, nem somente aos eventos coletivos como os 

ritos de iniciação ou os casamentos. Elas também se referem a acontecimentos de uma 

localidade – momentos de privação, visita de alguém importante, escândalos, etc. – e, 

portanto, marcam temporalidades e histórias compartilhadas entre as mulheres que 

viveram aquele mesmo período. Nesse sentido, as malas de capulanas entesouradas nas 

casas das mulheres se tornam arquivos de memórias pessoais, familiares, coletivas, 

locais.75 Ou, como dizem Fauque e Wollenweber (1991, p. 127 apud Blé, 2012), “os 

pagnes se apresentam como uma biblioteca” (tradução minha). 

Nádia, uma amiga da Ilha de Moçambique, uma vez colocou que “as capulanas 

aqui são verdadeiros tesouros”. Isso pode ser percebido pelo preciosismo e cuidados que 

as mulheres da ilha, sobretudo as mais velhas, têm com suas malas: elas não as abrem 

para qualquer pessoa, a não ser que tenham intenção de presentear ou vender alguma 

peça. D. Muhanjuma, com quem eu não tinha intimidade, disse que não poderia me 

mostrar sua mala de capulanas, pois estava trancada, e ela havia enterrado as chaves. 

Segundo ela, era necessário fazer isso para que os netos não lhe roubassem, e contou um 

																																																													
75 Este ponto também é realçado por Arnfred e Meneses no artigo “Mozambican capulanas: tracing 
histories and memories” (no prelo). 
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caso de uma amiga que perdeu todos seus anéis e colares quando algum neto descobriu 

onde os guardava.76  

	

Figura 8 - Sania com uma de suas malas de capulana 

 

No entanto, pensar as malas como “arquivos de memórias” ou “bibliotecas” 

permite dar outra dimensão ao ato de guardar e acumular capulanas como tesouros, para 

além da dimensão de status, riqueza e poder, que pode ser associada aos bens materiais 

valorizados socialmente, como é o caso das capulanas nesta região. Ao abrir suas malas 

																																																													
76 Os casos de roubo de capulanas também podem acontecer fora da família: Ilda, uma amiga de Nampula 
desde 2015, contou-me que a capulana que usamos no 07 de abril daquele ano havia sido roubada, quando 
um ladrão entrou em sua casa e roubou-lhe seis capulanas.  
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e mostrar, presentear ou usar estas capulanas, as mulheres fazem emergir esse fazer-

falar das capulanas, que vem, em parte, pela inscrição de memórias e acontecimentos 

nos tecidos.  

 Mesmo que se trate dos nomes mais “simples”, que operam por associação direta 

da imagem com a coisa – operando, portanto, como ícones – temos a possibilidade de 

acessar os elementos que são comuns para aquelas pessoas, como “as gotas indianas” 

(forma que eu encontrei de nomear para uma leitora ou leitor brasileiro, mas cujo nome 

técnico é “desenho Paisley”), que neste contexto se torna um desenho de castanha de 

caju.  

 Os outros nomes, que remetem a eventos e acontecimentos, operam por uma 

simultaneidade do acontecimento com o momento em que a capulana aparece na loja ou 

barraca. Há uma experiência compartilhada de um evento – seja ele a privação de pão, 

um imposto colonial, a vinda de uma cantora ou o esfaqueamento da Muassata – que 

passa a ser identificado e relembrado através da capulana.  

 O autor Raul Germain Blé, ao escrever sobre os tecidos da Costa do Marfim, os 

chamados pagnes, faz uma análise dos nomes que os tecidos recebem em seu país – em 

uma prática muito semelhante ao que ocorre em Moçambique com as capulanas – e se 

debruça sobre os temas que os nomes dos tecidos comunicam. “Sua mensagem se 

enraíza nas crises, mutações sociais, sofrimentos, alegrias, etc., ou seja, ele [o pagne] 

‘cata’ toda a vida afetiva e social em uma informação sempre atual” (Blé, 2012, s/p.) 

(tradução minha). 

 As situações que geram os nomes dos pagnes são um pouco distintas daquelas 

que vimos com as capulanas; no entanto, ambas se relacionam muito fortemente com os 

temas femininos cotidianos. O pagne chamado feuille de gombo (folha de gombo, sendo 

que “faire des gombos” significa ‘fazer bicos’, pequenos trabalhos), por exemplo, revela 

que a mulher que o porta guardou dinheiro, com seu próprio esforço, para comprá-lo. 

Ele comenta: “usar esse pagne remete a situações diversas nas quais confluem viúvas, 

divorciadas, solteiras que precisam se sustentar, mas também mulheres emancipadas 

que querem se assumir” (Blé, 2012, s/p.). Já o pagne “mon mari est capable” (meu 

marido é capaz) transmite a mensagem contrária, mas no caso não se trata de uma 

referência à estampa, e sim à qualidade do tecido, que era produzido e importado da 

Vlisco (a mais conhecida estamparia da Holanda). 
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 Outros pagnes já remetem a situações mais conflitivas, que abordam tensões 

familiares, inveja, disputas entre as esposas dos homens polígamos, ou entre amantes, 

etc., como o l’oeil de ma rivale (o olho da minha rival) – uma estampa de fundo 

amarelo com motivos no formato de olhos, vermelhos e pretos – ou a mais bélica Je 

pulvérise les yeux de ma rivale cuja estampa mostra uma mão que aperta um spray, 

dispersando a cor laranja sobre um fundo índigo. 

 Alguns nomes remetem a novelas brasileiras que passavam na época, como o 

Tour de Babel, cuja estampa lembra a abertura da novela “Torre de Babel” com a torre 

vista de dentro, em espiral, que alimentou durante dois anos a televisão marfinense. Isto 

também poderia ocorrer em Moçambique, onde as novelas brasileiras habitam o 

imaginário televisivo nacional. Por fim, também existem nomes de pagnes que, assim 

como as capulanas moçambicanas, remetem a acontecimentos históricos como Le balai 

de Guéi, que se refere a um golpe de Estado de 1999 liderado pelo general Guéi, e cujo 

nome não se relaciona à própria estampa do tecido.  

 Os nomes dos tecidos na Costa do Marfim, segundo Blé, tratam de 

idiossincrasias locais ou nacionais, e “quaisquer que sejam as etnias ou os meios sociais, 

o pagne reflete os temas considerados dignos de serem perenizados”, pois “todo agir 

comunicacional conectado ao pagne wax se inspira nos hábitos, costumes e na 

linguagem marfinense” (Blé, 2012, s/p.) (tradução minha).77 

 No entanto, me parece que o “agir comunicacional” do qual participam os 

pagnes não se restringe a uma transmissão de palavras, ideias ou éthos específicos, mas 

também como uma ação, através do ato de presentear ou de exibir o tecido enrolado no 

corpo, que tem efeitos e consequências – seja para provocar, para aconselhar, para 

afirmar algo sobre si, etc. Voltaremos com mais detalhes a esta questão no final do 

capítulo.  

 Veremos, agora, uma outra possibilidade do fazer-falar, que não está relacionada 

às estampas e desenhos das capulanas, nem ao tempo ou momento em que elas 

aparecem nas lojas, e sim às especificidades e potencialidades de suas cores. Trata-se 

das capulanas lisas de cor preta, vermelha e branca.  

 
																																																													
77 Nota-se na análise do autor que os tecidos tendem a ser compreendidos e explicados por algo que lhes é 
extrínseco, “refletindo” ou “se inspirando” nos temas importantes da “sociedade marfinense”. Podemos 
pensar, por outro lado, que os panos podem “refletir sobre”, ou ao menos nos auxiliar a refletir sobre estes 
temas, e entender por que ou como eles se tornaram “dignos de serem perenizados”. 
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2.3	–	Sinalizar		

 

Preto, branco, vermelho 

 As cores preta, vermelha e branca são comuns nos têxteis ao longo do 

continente, em diversas sociedades, e são chamadas por Picton e Mack em African 

Textiles (1991) de “espectro básico de cores da África”. 
“The basic colour spectrum of Africa, red, black and white, is, of 

course, rarely without some level of significance although the precise 

nature of this significance will vary from one people to another. 

Elsewhere in Nigeria, as among the Ebira, for example, red is a colour 

associated not with danger and war but with success and achievement 

with which they overlap but do not coincide; in Madagascar, the term 

‘red’, mena, is applied to burial cloths though with the sense of 

‘colourful’ rather than because they are dominantly red in colour. The 

contrast is at least in part between the colourful shrouds of the dead 

and the white cloths worn by mouners”. (Picton e Mack, 1991, p. 12). 

 

 Como vimos no primeiro capítulo, no caso de Moçambique, segundo o que 

apontam as fontes orais de Benigna Zimba (2011, p. 24), os tecidos indianos mais 

comercializados nas regiões costeiras carregavam cores – preta, vermelha, branca – que 

coincidiam com as cores de pigmentação vegetal utilizadas para tingir os tecidos de 

casca de árvore como o nakotho, indicando que os tecidos se adaptavam às demandas e 

gostos locais. O que interessa mais aqui, no entanto, não é o aspecto disseminado dessas 

cores no continente africano ou as possíveis origens ou causas destas coincidências, mas 

antes as particularidades que adquirem, ao menos nos dias atuais, em relação aos demais 

tecidos coloridos estampados. 

 É verdade que existem certas regras para o uso de cores, associadas aos 

conceitos de “cores vivas” e “cores mortas”, sendo as primeiras mais adequadas para 

cerimônias de celebração, como casamentos e ritos de iniciação, enquanto as segundas 

se tornam apropriadas para as cerimônias fúnebres, como me relatou D. Mariamo. Além 

disso, existe um consenso acerca do gosto por “cores mais garridas” no norte, enquanto 

no sul do país utiliza-se cores mais sóbrias.  

 No entanto, quando falamos de capulanas pretas, vermelhas e brancas, trata-se 

especificamente de tecidos sem estampas, apenas com fios tingidos nestas cores. Estas 
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capulanas não entram no espectro das cores vivas/mortas, ou das cores garridas/sóbrias, 

pois têm um uso e função muito específicos. Elas também não costumam ser vendidas 

junto às demais capulanas nas barracas e lojas – mas em barracas específicas.  

	

Figura 9 - Barraca de capulanas espirituais 

 

 Estas cores, em Moçambique, são associadas às práticas de medicina tradicional, 

também conhecida como curandeirismo.78 Elas são utilizadas para identificar os 

praticantes da medicina tradicional, seja quando utilizadas no corpo (sobretudo na 

cabeça, como lenço), seja nas próprias casas. Nesse sentido, são parte de um “uniforme” 

de trabalho, análogo àqueles dos profissionais do sistema público e privado de saúde 

“convencional”. 

 É comum ver, ao longo das estradas, ou nos bairros periféricos, pequenas 

bandeiras vermelhas e brancas, ou apenas vermelhas, erguidas sobre paus, que sinalizam 

a presença de uma casa de curandeiro, para aqueles que estiverem à procura. As 

construções onde os curandeiros trabalham, chamadas peuwé, muitas vezes são cobertas 

																																																													
78 Para uma análise da simbologia das cores preta, branca e vermelha nas populações macua-lómwè, ver 
Medeiros (2007, p. 345-353).  



	

91	
	

por capulanas, criando paredes laterais de mucumis, ou produzindo uma “porta de 

entrada”, mas é sobretudo a cor vermelha que identifica a presença de uma peuwé por 

perto. 

 Cada cor também tem sua especificidade. Quando perguntei acerca destas 

capulanas especiais em uma conversa com um grupo de amigas do bairro Murrapaniua, 

que conheço desde 2015, uma delas me falou que aquelas eram “capulanas espirituais”, 

e começou a discorrer sobre cada uma das cores. Até o momento, eu não sabia que Ilda 

havia sido curandeira e adivinha, e que havia deixado de ser há alguns anos, quando 

começou a fabricar cabanga em casa (bebida fermentada de milho) para vender e 

passou a beber muito, o que fez com que seus espíritos fugissem dela,como me 

explicou. Ela recebeu estes espíritos da avó dela, e poderia pedir-lhes que eles 

voltassem, caso parasse com a bebida.  

Ela me explica que a ekhuwo iothela, a capulana branca, é utilizada para 

envolver os mortos, e também para colocar a makea (oferenda aos espíritos e 

antepassados feita com a farinha de mapira). Esta capulana também é referida como 

“santa” ou essanta (em macua), e seu uso não se restringe aos curandeiros, pois está 

relacionada aos rituais fúnebres, e pôr ephepa (colocar a makea) é um procedimento que 

pode ser feito por membros de uma família para oferendar a seus antepassados, não 

necessariamente passando pelas mãos de um médico tradicional.  

  A capulana ochéria (vermelha) é para curandeiro. Segundo ela, quem afugenta 

espíritos usa o pano vermelho, e a bandeira dos curandeiros é vermelha e branca.  

 A cor preta (oripa) é descrita com mais detalhes, remetendo a múltiplas 

situações nas quais uma capulana preta pode ser utilizada para efeitos específicos. 

Primeiramente, ela diz que ekhuwo oripa é para mukhulukhana (curandeiro), usado para 

“tapar tudo” (okhuneela sothene), para tornar o lugar escuro, como se fosse uma 

venda.79 A escuridão e a falta de visão também se associam a uma ideia de 

esquecimento: contam-me, por exemplo, que se utiliza o carvão, por ser preto, para 

fazer esquecer alguma coisa. Faz-se um ritual para esquecer, em casos de crianças que 

perderam os pais, pois a dor poderia provocar-lhes doenças.  

																																																													
79	Em conversa, Patrick Arley comentou que essa escuridão, ou a penumbra, poderia ser uma “condição 
de eficácia de certos procedimentos”, referindo-se ao ambiente no qual os tratamentos dos curandeiros 
são realizados.	
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 O preto ainda é associado a um efeito de disfarce, camuflagem ou invisibilidade 

para aquele que faz uso desta cor. Isto pode ser acionado, por exemplo, por alguém que 

está atacando uma pessoa (foi ao feiticeiro, mandou fazer droga contra a pessoa, etc..), 

como Ilda conta: “sonhar com pessoa que não via a cara, você nunca consegue ver quem 

é, enquanto é tua vizinha”. Por outro lado, também pode operar no sentido de camuflar-

se para se proteger de algum mal, para “barrar os maus espíritos”, “quando fazem droga 

para ti, para não te atingir”, “vai usar o pano preto para não reconhecer”. 

 Para conversar assuntos mais complexos com Ilda era necessária a tradução de 

outras amigas, como Esmeralda e Gilda (vizinhas), pois ela falava pouco português e eu 

ainda menos macua. A partir desses primeiros intrigantes comentários, eu passei a 

procurar mais ativamente informações sobre as tais “capulanas espirituais” (expressão 

comum em Nampula), que até então eu só sabia estarem relacionadas de algum modo 

com os e as curandeiras. Assim, através da indicação de Patrick Arley – que havia 

participado do trabalho de campo de 2015 junto comigo, e voltara a Moçambique no 

ano seguinte para desenvolver sua pesquisa de doutorado acerca da política e a feitiçaria 

em Nampula –, cheguei até a Associação dos Ervanários de Moçambique (AERMO), 

uma associação nacional de médicos tradicionais80.  

 

Capulanas espirituais 

 Fui recebida na recém-inaugurada sede da AERMO, no bairro do Trin-trin em 

Nampula, pelo Dr. Momomo, contato que Patrick havia me passado. Dr. Momomo, o 

presidente da associação, um senhor muito vívido, sagaz e espirituoso, me buscou em 

um local de encontro próximo à linha férrea que cruza o bairro, e me levou até a sede, 

onde os membros se reúnem às segundas, quartas e sábados. Eles estavam orgulhosos 

de terem adquirido um espaço de funcionamento, e faziam questão de me mostrar como 

a associação se organizava de forma ordenada e zelosa. Praticamente cada um dos 

membros possuía algum cargo específico, que me era apresentado junto a seu nome. 

Receberam-me com refrescos (refrigerantes) e biscoitinhos, e tivemos uma primeira 

conversa, na qual Dr. Momomo me mostrou as fotos e vídeos que Patrick havia deixado 
																																																													
80 Os chamados “curandeiros” se autodenominam médicos tradicionais, ervanários ou praticantes da 
medicina tradicional. No entanto, a população em geral fala de curandeiros, curandeirismo, e a palavra 
macua mukhulukana é comumente traduzida desta forma. Como não se trata de um trabalho que assume 
mais fortemente a perspectiva dos curandeiros/médicos tradicionais, utilizarei os dois termos. A categoria 
feiticeiro é acusatória, portanto só a empregarei se for um caso específico de acusação por feitiçaria. 
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para eles, e como eles estavam crescendo: receber pesquisadores e visitantes era um 

sinal disso. “Tamos a ser conhecidos”, “aqueles que se preocupam apenas em ganhar 

dinheiro, vocês acham que são conhecidos?”. Com isso, Dr. Momomo explicitava aos 

demais membros, que poderiam esperar algum tipo de pagamento ou recompensa de 

quem chegava até ali e lhes pedia informação, que não cobrar era uma forma de fazer 

com que mais pessoas os procurassem: “às vezes ficamos com uma inquietação, ‘o que 

ela trouxe?’, se ela tivesse trazido um leão, aqui não estaria ninguém”...“temos que ser 

verdadeiros e valorizar essas visitas”. 

 Foi desta maneira que Dr. Momomo convocou-os para que eu pudesse fazer uma 

espécie de entrevista coletiva na sede da AERMO, no sábado seguinte. A disposição do 

espaço foi organizada por eles, de uma forma que fazia lembrar uma sala de aula: os 

dezesseis membros presentes81 sentados em esteiras no chão ou cadeiras nas laterais da 

sala, enquanto eu e Dr. Momomo ficávamos atrás de uma mesa, de frente para eles. Dr. 

Momomo fazia a tradução de todas as perguntas e das respostas, “cada um explicar 

consoante à sua própria percepção”, e não apenas repetir o que o outro disse, “pois pode 

haver coincidência, mas pode não bater”. Mesmo assim, durante a entrevista, muitas 

vezes as pessoas presentes confirmavam informações em uníssono, davam respostas 

semelhantes; riam, batiam palmas, ou reproduziam gritos celebratórios ao mesmo 

tempo. 

 Ao perguntar sobre as capulanas pretas, vermelhas e brancas, Dr. Momomo 

adicionou, na tradução em macua, uma cor que também é importante no trabalho dos 

curandeiros, oripelela (azul). Apesar de incitarem as mulheres a responder, dizendo 

“achimama/athiana primeiro” (primeiro as damas), foram os homens que se sentiram 

mais à vontade para dar explicações mais pormenorizadas. Assim, explicaram que “no 

ato da nossa instrução, somos ensinados que no ato de ir buscar o medicamento na 

montanha ou no mato e no ato de preparar e dar banho, tem que ter um lenço branco, 

preto e vermelho”82. “Quando vai à montanha sem lenço te devolvem” (mandam de 

																																																													
81	Eram onze mulheres, todas com lenço branco e vermelho, e cinco homens, a maioria com cofió (chapéu 
muçulmano) na cabeça, e um de boné. A maioria das cadeiras era ocupada pelos homens, como é 
costume.	

82 A entrevista foi retraduzida nas partes originais em macua com meu amigo Aiúba, para complementar a 
tradução feita na hora por Dr. Momomo. Ele era um excelente tradutor, manejando bem as duas línguas, 
no entanto, como fazia um apanhado das respostas para traduzir, algumas coisas podiam ser eclipsadas 
em sua fala.  
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volta), ou seja, a pessoa não consegue pegar as plantas necessárias se não estiver 

reconhecível para os espíritos, e este reconhecimento se dá em parte através da roupa 

que ela veste. 

 Dr. Momomo explica que o médico tradicional primeiro leva “farelo” (outro 

nome para a farinha de mapira utilizada para fazer makea) e põe na cara: “para 

mascarar-se, para espírito te reconhecer e não confundir com Helena que não conhece 

nada”. Além disso, “tem que pôr a sinalização, com as capulanas e lenços vermelhos e 

brancos, pois aquele é sinal do espírito”, e se não colocar, ele não vai ficar perto, e não 

vai falar com a pessoa que está ali.  

 Ele usa uma metáfora que considero muito eloquente para explicitar a função da 

sinalização: “é a mesma coisa no aeroporto. No aeroporto tem própria bandeira, que 

quando vem o avião tem que saber onde aterrar”. Ademais, ele pontua que esta 

sinalização não começou agora, “começou desde”, “é dos passados, dos antepassados”. 

Trata-se de ephatho83 – “a naturalidade dos antigos”, “que não desaparece das nossas 

cabeças, que nos puxam para estarmos com eles até agora”.  

 Muitas vezes, os espíritos que interagem com os curandeiros são espíritos de 

antepassados. Isto também pode acontecer com pessoas não iniciadas nas práticas da 

medicina tradicional, como nos casos, bastante comuns, de sonhar com parentes que já 

faleceram e pedem comida ou capulana: “mesmo se for uma pessoa graúda tem que 

buscar a capulana, obrigação é isso de espírito; vai comprar uma peça de capulana para 

colocar no cemitério do seu tio, é obrigação”.84 

 Quem pede e especifica a cor e a forma de utilizar a capulana ou o lenço é o 

espírito85, geralmente à noite, nos sonhos, mas também pode acontecer de vir de dia. Se 

o médico tradicional vai pôr um lenço branco com vermelho por cima, ou o contrário, 

ou se vai usar preto, ou azul, se vai usar o cofió no caso dos homens, depende do que o 

espírito vai pedir. No entanto, algumas práticas, como o uso da cor vermelha quando o 

																																																													
83 Aiúba traduz como “o princípio das coisas”, “gênesis”. O verbo opathera significa começar. 

84 Aiúba comenta que muitas campas (túmulos) recebem capulanas brancas (essanta) nos cemitérios. 

85	 Nesta conversa, “espírito” foi usado como um conceito guarda-chuva para vários termos nativos 
(madjini, nakuru, malaika, namurea, etc.), que iam sendo acionados de formas diferenciadas por eles, mas 
sobre os quais eu tinha muito pouco conhecimento para poder compreender as diferenças. Como me 
explicou Dr. Momomo, “espírito é único, mas há diferença”, e todos eles são espíritos. Utilizarei aqui a 
palavra “espírito”, portanto, para designar genericamente os seres que interagem com os médicos 
tradicionais. 	
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curandeiro está dentro de sua peuwé trabalhando, e a prática de cobrir a cabeça, me 

pareceram ser comuns a todos os curandeiros e curandeiras.  

 Quando uma pessoa chega até o médico tradicional ela pode estar sendo 

acometida por um espírito que está no seu corpo (seja ele madjini, seja ele nakuru), ou 

pode ser também nipaco (ou nipãho, quando alguém é pahulado). Pahular alguém é 

tomar uma parte de seu corpo (unhas, cabelos) ou de um material que tenha estado em 

contato com seu corpo (a terra das pegadas, um fio de roupa), e usar para fazer mal, se 

vingar desta pessoa. As capulanas, enquanto vestimentas cotidianas, também são peças 

importantes para este tipo de procedimento. Por isso as pessoas tomam muito cuidado 

ao deixar roupas e capulanas secando nos quintais, que são abertos e muitas vezes 

compartilhados, e não se costuma emprestar roupas para pessoas que não sejam muito 

próximas, como irmãs e filhas. Como me relataram Inécia e sua irmã: se alguém te quer 

mal, está com inveja, “basta conseguir uma linha só, já te estragou”. 

 Para cada tipo de problema, seja de nipaco ou dos variados espíritos, um 

medicamento86 diferente deve ser fabricado para tratar o paciente. A busca por 

medicamentos na montanha87 também envolve os tecidos: “as vezes que você vai na 

montanha buscar tal medicamento, você tem que levar uma capulana para amarrar na 

planta (mwiri). Se não levar, não consegue tirar. Você chega lá e os espíritos dizem: 

você não leva essa planta sem amarrar capulana”.  

 A cor e especificidades da capulana serão informadas pelo espírito. Após deixar 

a capulana ali, amarrada na árvore, é possível cortá-la ou retirar o que for preciso dela. 

Como explica o Dr. Momomo, o espírito diz “essa planta não se tira de qualquer 

maneira, primeira coisa, investir essa planta, pôr uma capulana branca ou vermelha, 

para depois tirar”. O mesmo vale para o procedimento da makea (pôr farelo, pôr 

ephepa), que não pode ser feito diretamente no chão, então se estende uma capulana 
																																																													
86	O termo é genérico e pode ser utilizado para plantas ou outros seres coletados, bem como para designar 
um medicamento específico “fabricado” (com plantas e outros) para um tratamento específico.	

87 A montanha é o locus dos medicamentos e dos espíritos no interior da província de Nampula. No 
litoral, os medicamentos são buscados na praia ou no mato, e muitos espíritos vivem no mar, como me 
relatou uma curandeira da Ilha de Moçambique. A diferença entre os espíritos do litoral e os do interior 
também se traduz em seus gostos. Ela me contou que os “espíritos de muçulmanismo” (do litoral) gostam 
de banana, tâmara, açúcar, mel, lanho, cana de açúcar; já os “espíritos de macua” gostam de xima de 
mapira, otheka (bebida feita de mapira), galinha macua (não galos), gergelim e côco (não lanho). As 
“capulanas espirituais”, chamadas por ela de xuka também marcam essa diferença, pois os espíritos do 
litoral só usam a cor branca e vermelha, enquanto os do interior usam preto,vermelho e branco, “os três 
duma única vez”. 
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branca (ou um pedaço do tecido) para colocar o farelo da mapira por cima. Nestes 

casos, assim como no caso mais direto da capulana que deve ser levada ao túmulo, os 

espíritos estão pedindo capulanas.  

 Vou me deter um pouco mais no caso da planta que deve ser vestida – investida 

por uma capulana. Não tenho certeza se o Dr. Momomo queria dizer uma ou outra 

palavra durante sua explicação, mas as duas me parecem sensivelmente relacionadas e 

esta relação entre vestir e investir pode nos oferecer algumas pistas sobre o que as 

“capulanas espirituais” fazem-fazer nestes contextos.  

	

Figura 10 - Membros da AERMO 

  

Vestir-investir  

 Se tomarmos o sentido original da palavra, investir (revestir, envolver) uma 

planta com uma capulana seria o mesmo que vesti-la, no sentido de envolvê-la com uma 

capulana. É possível ver árvores “vestidas” não apenas na montanha e no mato, mas 

também nos bairros de Nampula. Uma vez, quando ia visitar a família de meu amigo 

Davy, no bairro periférico de Nampaco, avistei uma dessas árvores com capulana 
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amarrada no tronco. Perguntei o que era e Davy me disse que são árvores muito antigas, 

onde as famílias fazem makea, e são árvores que não se pode cortar.  

 A capulana que envolve a árvore, neste sentido, também sinaliza para os 

passantes o caráter especial daquele local e daquela planta, que não pode ser tocada de 

qualquer maneira, e, sobretudo, não pode ser derrubada ou retirada. Estas são regras e 

obrigações de epatho (da “naturalidade dos antigos/antepassados”, “do princípio das 

coisas”), pois são árvores que os antepassados deixaram. “Se fizermos mais do que eles 

[os antepassados] estão a falar, podemos morrer um a um, porque desrespeitamos as 

normas”.  

 Assim como as “árvores dos antepassados”, as “plantas-medicamento” requerem 

uma atenção especial, e exigem alguma oferenda (geralmente em tecido) para que se 

possa pedir e compor com elas. Desta forma, a planta vestida pela capulana é também 

uma planta investida da potencialidade de curar ou fazer adoecer, uma planta-

medicamento que não se tira de qualquer maneira. Para realizar o ato de colhê-la88, ou 

extrair alguma parte dela, também é necessário sinalizar para os espíritos que você não é 

“qualquer pessoa”, como “a Helena que não conhece nada”, mas alguém que sabe o que 

está fazendo e com o que está lidando. Esta sinalização se dá tanto pela “máscara” de 

farelo que os curandeiros passam no rosto, quanto pelos lenços de capulana (em geral 

vermelhos e brancos) que servem para um reconhecimento e identificação. Um avião 

(ou espírito) saberia, com isso, onde aterrissar, como explicou Dr. Momomo.  

 A capulana, portanto, é um elemento material importante para o trabalho dos 

médicos tradicionais, não somente porque é utilizada na “comunicação” com os 

espíritos, no sentido desta sinalização. Trata-se também de um princípio material e 

estético – no sentido do que é dado a ver (ou tocar) – que torna possível o engajamento 

dos médicos tradicionais, de seus pacientes, dos espíritos e das plantas em uma relação 

que terá consequências, podendo transformar, curar ou até matar aqueles que se 

envolveram nela. 

 O “fazer-falar” da capulana opera, portanto, de múltiplas maneiras. Já vimos 

anteriormente como elas podem, através de procedimentos de representação ou de 

associação através dos desenhos e estampas, falar sobre elementos do cotidiano 

																																																													
88 Em nenhum momento foi especificado se estas plantas são sempre árvores ou plantas de menores 
dimensões, quais partes são retiradas, se são folhas, frutos ou caules. Utilizo, portanto, um vocabulário 
não muito preciso para descrever estas ações, pois acredito que isto deve variar para cada medicamento.  
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daquelas pessoas que as compram, nomeiam e utilizam. Por outro lado, pela 

simultaneidade de seu surgimento com algum acontecimento, ou pelo seu uso para 

algum evento, inscrevem memórias familiares, locais e nacionais que serão relembradas 

através das mesmas. O terceiro aspecto da comunicação já se conecta mais com suas 

qualidades sensíveis básicas, como a cor e a possibilidade de amarrar o tecido. Trata-se 

de um fazer-falar que se assenta menos nas certezas das semelhanças (como na 

representação) ou do passado e suas histórias já vividas (como nos acontecimentos), e 

mais nas potencialidades do que ainda pode acontecer: a “sinalização” através da 

capulana funciona como condição e abertura para uma relação entre múltiplos seres, 

humanos e não-humanos. 

 

2.4	–	Falar	sem	pronunciar:	evitar-falar	

 

A comunicação via capulana 

 A comunicação via tecidos é um tema abordado na literatura sobre kangas em 

sociedades Swahilis, em locais como Zanzibar e Tanzania, por Rose Marie Beck (2000) 

e Yahya-Othman (1997). As autoras se debruçam sobre as mensagens transmitidas ao 

utilizá-las publicamente, amarradas à cintura, ou ao ofertar uma determinada kanga para 

alguém, através das chamadas jina – frases inscritas nas estampas dos tecidos, em 

língua kiswahili, normalmente ditados ou provérbios.  

 Ambas as autoras chamam atenção para a natureza sutil e indireta da 

comunicação via kanga, através da qual as mulheres podem emitir críticas e opiniões de 

forma indireta e ambígua, sem confrontar diretamente sua receptora. Existe sempre a 

possibilidade de se eximir da situação, alegando que não havia nenhuma intenção por 

trás do uso ou oferta de tal kanga com tal jina inscrita.89 Desta maneira, as mulheres que 

																																																													
89 Segundo Beck (2000, p. 5), mesmo que não admitam fazer uso da “kanga-communication”, a maior 
parte das mulheres sabe como fazê-lo e pode contar anedotas de incidentes que envolvem os tecidos. O 
título do artigo de Yahya-Othman (1997), “If the Cap Fits: Kanga names and women’s voice in Swahili 
society” é elucidativo da forma como procede essa comunicação: a mensagem chega à receptora, “se a 
carapuça servir”. 
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fazem uso deste tipo de comunicação, conseguem “falar” algo, sem quebrar as regras de 

discrição e respeitabilidade femininas presentes nestas sociedades.  

 Analisando algumas situações nas quais este tipo peculiar de comunicação se faz 

presente, Beck (2000) chega à conclusão de que ela em geral ocorre entre mulheres, 

socialmente próximas: parentes, vizinhas, que se conheçam suficientemente bem para 

que a frase proverbial da kanga faça sentido. Além disso, normalmente a “enunciadora” 

está em uma posição social inferior à “receptora” (fatores de idade, filiação, gênero e 

descendência). Sendo assim, mesmo que se trate de uma tática comunicativa que dribla 

o silêncio e discrição esperados de uma mulher em um contexto patriarcal e islamizado, 

existem também as dinâmicas entre-mulheres (diferenças de status, classe, etc..) que 

devem ser consideradas para se compreender a “kanga-communication”. 

 Yahya-Othman (1997), acompanhada por Meneses e Arnfred (no prelo), enfatiza 

suas análises nos aspectos de resistência que essa prática possibilita para as mulheres 

“recatadas” nestes contextos patriarcais, e na possibilidade de escolha e agência que elas 

manifestam ao fazer uso de uma ou outra kanga/capulana em determinadas situações: 

 
[Women] should always comport themselves with dignity and should 

not engage in open confrontation; they nevertheless can act as 

independent agents, in terms of the kanga names they choose, and 

where and for whom they wear them” (Yahya-Othman, 1997, p. 146).  

 

In a certain sense capulanas may be seen as subverting the boundaries 

of dominant discursive practices, as part of an arrangement allowing 

women a degree of self-determination while remaining respectable, 

subservient women. By communicating through capulanas, women do 

not speak up, but the covert writings on their capulanas act as a 

substitute in speaking to the public. (Meneses e Arnfred, no prelo) 

 

 Embora eu nunca tenha visto capulanas com provérbios em Moçambique, e não 

tenha ouvido nenhum caso semelhante aos comentados por Beck acerca desta 

comunicação proverbial via tecido, Meneses e Arnfred fornecem exemplos de capulanas 

com este tipo de inscrição, e observam que as capulanas com jinas têm aparecido 

recentemente também no mercado moçambicano. Alguns dos exemplos que elas 

trazem: “Fofoca não é bom, melhor escolher o que vai dizer”; “A beleza de uma esposa 



	

100	
	

está em seu caráter, não em sua aparência”; “Eu permaneço protegida, suas pragas não 

me atingem”.90  

 Maria Paula Meneses (2003), em um texto dedicado às mensagens transmitidas 

pelas capulanas, também defende que a capulana seja um meio de comunicação. 

Importa para autora discutir como podemos aceder a (e construir) aspectos da identidade 

moçambicana através destes tecidos, ou seja, de domínios culturais (vestuário, danças, 

esculturas, etc.) que não sejam necessariamente as formas escritas, que “detêm, no 

mundo moderno da ‘civilização’ um estatuto especial no campo da produção e 

reprodução do saber.” (Meneses, 2003, p. 112).  

 No entanto, a maneira de comunicação visual que as capulanas possibilitam, 

aparecem, neste estudo, através ou dos provérbios (que são textos estampados nas barras 

dos tecidos), ou da iconografia das estampas (Meneses, 2003, p. 115). Isto, a meu ver, 

ainda faz com que a possibilidade da comunicação fique muito ancorada no registro da 

inscrição (seja alfabética ou imagética), que não é a única – e nem me parece a mais 

importante – forma de comunicação via capulana, ao menos no que concerne às 

sociedades macuas do norte de Moçambique. Como discutirei logo adiante, as formas 

de amarrar e de dispor as capulanas são tão relevantes quanto suas estampas, e 

participam do que Meneses chama de “comunicação silenciosa”. 

 Neste sentido, acredito que as abordagens antropológicas que fazem uso das 

teorias semióticas de Peirce, como a de Gell (1998), ou de Kohn (2013) em How forests 

think, poderiam fornecer indícios de maneiras de abordar a comunicação via capulana 

sem reduzir seu potencial à modalidade simbólica da representação. Como vimos neste 

capítulo, as capulanas muitas vezes podem ser acionadas como ícones (representação 

via similaridade), ou como índices (que possuem um vínculo existencial, um 

attachement, com aquilo que representam – como uma pegada/pé, ou a fumaça/fogo). 

Os nomes que elas ganham podem ser icônicos (pela estampa) ou indiciais (pelo 

acontecimento e simultaneidade). No caso da sinalização para os espíritos, o uso é 

fortemente indicial, e além de sinalizar a presença de um curandeiro, também abrem a 

possibilidade de novas interações e efeitos (cura, perigo, etc.), a partir da ativação dessa 

relação. No entanto, uma discussão mais aprofundada destas teorias não cabe nas 

dimensões propostas por esta dissertação, e fica como possibilidade futura.  

																																																													
90 Fiz uma tradução livre, a partir da tradução em inglês realizada pelas autoras, dos provérbios originais 
em kiswahili presentes no texto (Meneses e Arnfred, no prelo). 
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 Vamos passar, agora, a mais uma das formas do fazer-falar das capulanas, que 

eu denominei “fazer evitar-falar”. As possibilidades do fazer não-fazer, embora não 

tenham aparecido de forma muito direta nos textos de Latour aqui utilizados, também 

podem ser exploradas, e talvez sejam as mais importantes e interessantes no caso das 

capulanas. A partir disso, é possível conectar o “evitar-falar”, que será tratado abaixo, 

ao “guardar segredo”, e as múltiplas maneiras de preservar e guardar os segredos, tema 

do terceiro e último capítulo. 

 

  

“A capulana entrou na nossa história exatamente para evitar que se 
faça uma série de perguntas.” 
 

 Apesar de ser comum escutar que “as capulanas falam”, “as capulanas contam 

histórias”, este não era um aspecto que me despertava tanto interesse no início do meu 

campo, em 2015, talvez por supor que estas poderiam ser elaborações genéricas, que 

serviriam para qualquer tipo de vestuário, talvez por questões de afinidade teórica, que 

me levaram a olhar para a materialidade das capulanas em detrimento de suas 

possibilidades simbólicas ou semióticas.  

 No final do segundo campo em 2017, a intervenção de um senhor, após uma 

apresentação que realizei na Ilha de Moçambique, me levou a repensar e levar mais a 

sério as potencialidades do “fazer-falar” (ou do “fazer-não falar”) das capulanas.  

O episódio me fez recordar o que narra o antropólogo Harry West em 

Ethnographic Sorcery (2007): após uma apresentação em Pemba, no norte de 

Moçambique, quando estudava a feitiçaria no planalto de Mueda (Cabo Delgado), na 

qual discorre sobre o que os “leões-fabricados” (animais “feitos” pelos feiticeiros para 

atacar os humanos) “representam” e “simbolizam” no sistema social maconde (grupo 

étnico da região), é interpelado por um estudante do local, que lhe diz (algo como): 

“Acho que o senhor não entendeu. Os leões não são símbolos, eles são reais. Eles 

comem a gente”. O breve e contundente comentário fez com que Harry West repensasse 

toda a análise que vinha utilizando até então, o que lhe possibilitou escapar de 

paradigmas teóricos aos quais estava acostumado ou acomodado.  

 É claro que o episódio narrado por West constitui uma ocasião específica, que 

não ocorre em todas as apresentações acadêmicas, e, mesmo quando um comentário tão 

potente é formulado, sempre pode ser reduzido ou enfraquecido pela arrogância ou 
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surdez das certezas teóricas que prevalecem sobre as vozes locais. No entanto, qualquer 

oportunidade de apresentar meu trabalho (em Maputo, e, sobretudo, em Nampula e na 

Ilha de Moçambique), me parecia uma ocasião preciosa de dialogar e aprender com 

pessoas que diferiam das mulheres que foram a base da pesquisa em 2015 – pois estão 

mais próximas da linguagem acadêmica, geralmente pertencem a classes sociais mais 

elevadas, em um ambiente mais masculino, etc. – mas que, no entanto, também são 

especialistas no tema de minha pesquisa, já que vivem a capulana em seus cotidianos. 

Sendo assim, reproduzirei integralmente o comentário feito pelo Sr. Felisberto91, 

após minha apresentação que discorria sobre as conexões (attachements) e as 

separações: o que as capulanas escondem e protegem.  

 

Eu me chamo Felisberto Jorge, sou estudante da Unilúrio, residente da Ilha de 

Moçambique, sou macua. Eu quero dizer que a capulana está ligada com a nossa 

própria tradição macua. A capulana foi integrada na linguagem de comunicação entre 

as pessoas, entre os homens e entre as mulheres, nas atividades e outros 

acontecimentos da vida. É possível nós encontrarmos uma construção de nipantha, mas 

aquilo que nós recebemos naquela altura, na preparação dos ritos de iniciação, os 

homens ficavam lá no mato cerca de 2 ou 3 meses, então a nossa maneira, a maneira de 

se vestir de minha mãe, comunicava à sociedade que ela tem um filho nos ritos de 

iniciação. Então quem interpretava isso era a própria capulana na maneira de vestir. 

Aqui no litoral a linguagem dessa capulana era possível descobrir nas senhoras ao 

vestir a capulana. Era possível saber que esta senhora vestiu dessa forma a capulana 

porque ela é viúva, esta senhora está assim vestida porque ela ainda é virgem. Existiam 

estas linguagens. Porque durante a preparação de um homem ou de uma mulher para 

os ritos de iniciação, havia uma história aplicada pra educação desse indivíduo, como 

ele deve entender a linguagem na sociedade. Então eu podia cruzar com uma senhora, 

eu tinha o direito de saber que esta moça é recém-casada, gostei dela mas não posso 

dizer mais não porque ela tem marido. Eu queria me casar com ela, gostei dela, queria 

pedir pra namorar, mas daquela maneira que ela se vestiu logo já interpreta, dentro da 

																																																													
91 Estudante da recém-criada Faculdade de Ciências Sociais da Unilúrio na Ilha de Moçambique. A fala 
ocorreu no seminário organizado pelo CEDIM (Centro de Estudos e Documentação da Ilha de 
Moçambique) na Fortaleza de São Sebastião, no dia 19/05/2017. Agradeço ao diretor da Faculdade João 
Salavessa, e especialmente ao diretor do CEDIM Milton Lampião Novela e ao Moyses da Costa, pelo 
convite e pela organização do evento. 
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nossa educação anterior, que ela já é namorada, ou é casada, já tem marido, acabou de 

realizar o nicãhe agora. Então a capulana entrou na nossa tradição como uma 

linguagem de interpretar as nossas maneiras de ser e as nossas maneiras de viver. Há 

coisas que nós não podemos informar. Era possível, nos tempos mais recuados, eu 

ouvir alguém a chorar numa zona, mas se eu vou correr para aquela zona, vou me 

cruzar com uma capulana, da forma como está estendida a capulana no chão, ali 

naquele caminho, tenho que saber que onde vou, ou morreu um homem ou morreu uma 

mulher. Dependia da posição da capulana. Que aquela senhora que foi chamada, foi a 

correr, não será preciso fazer uma pergunta. Os vizinhos que vêm procurar, o que que 

arrancou aqui a vizinha a chorar, e vai para aquele lado lá, onde estão os familiares, 

deve existir alguma informação sobre o acontecimento, e aquilo era interpretado. 

Então a capulana entrou na nossa história exatamente para evitar que se faça uma 

série de perguntas. Há maneiras que nos tempos atrás, um bocado recuados, eu podia 

entender que a minha esposa quando fui ao serviço, ao regresso para casa... deixei ela 

boa, mas agora já não está em condições, agora já pôs penço, e esse problema de 

penço92 foi um problema colocado quando eu estava no serviço. Isso às vezes colocava 

problemas nos lares. Então para evitar que haja problema nos lares, ela tem uma 

maneira de se vestir para interpretar o marido, explicar ao marido que ‘quando foste 

ao serviço, aqui em casa, fiquei com estas condições, veio surgindo isto’. Também 

havia uma linguagem própria, por causa de vergonha, de tradição, de eu, pôr a vestir-

se minha filha, o marido não tinha nada que perguntar, sabia que a filha, já crescida, 

já começou a usar o penço. E aquilo surgiu entre mulheres, é uma informação entre 

mulheres. As senhoras guardam muitos segredos. Mas há uma linguagem que eu recebi 

nos ritos de iniciação, que tenho que estudar as metodologias do uso das capulanas, 

dentro da minha tradição, para poder ficar sabendo o que é aquilo, o que que significa 

isto aqui e aquela se vestiu desta forma para quê, o que ela quer dizer a mim. Então 

isto tudo era pra dizer que a capulana, para além só de esconder, também traz uma 

séria de informações e uma série de recados, para o indivíduo, principalmente para nós 

homens, para procurar saber, que “eu já sei o que se passa nem preciso perguntar”, 

porque nós éramos obrigados a saber e interpretar o vestir das mulheres macuas 

através da própria capulana. Como a própria capulana, sabe-se também que naquele 

nipantha que está ali, há uma série de batucadas. Ali há uma cerimônia de alegria, mas 
																																																													
92 O mesmo que "absorvente", no português moçambicano. 
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ali há uma cerimônia fúnebre, a capulana interpreta isso. Da mesma maneira, que há 

uma maneira de vestir, que nos tempos um bocado recuados, se os meus pais me veem, 

ver a minha filha chegar, a maneira que ela se vestiu, o meu pai já sabia que a minha 

filha tem problemas em casa com o marido. Então se ela está sentada com a mãe, eu sei 

o que ela está a dizer para a mãe, com a diferença que eu estou a observar só através 

daquela capulana. Eu conheço o que se passa, já sei, eu como homem. Então a 

capulana apareceu, para nós, principalmente para nós macuas, para nos interpretar na 

nossa tradição; em vários aspectos como uma linguagem que se deve usar na tradição 

para não precisar de pergunta. Porque há questões tradicionalmente que não dá pra 

pronunciar. A tradição proíbe, nós não podemos falar. Mas temos que fazer um gesto 

que demonstra que isto significa aquilo. Minha mulher não pode me dizer, muito menos 

minha filha. Por questões de vergonha ela deve interpretar d’uma outra maneira para 

eu poder entender.  

 

 Gostaria de pontuar algumas questões relevantes da fala do Sr. Felisberto. A 

primeira delas refere-se ao elemento temporal: esta linguagem da capulana, que ele, 

assim como outros homens, aprendeu durante os ritos de iniciação, parece estar inserida 

em um contexto passado, “nos tempos atrás”, “nos tempos um bocado recuados”, 

indicando que isto pode ter se transformado ou se diluído nos tempos atuais. Signe 

Arnfred comenta, sobre o uso da expressão nos tempos antigos, muito recorrente 

quando se comenta sobre as consideradas “práticas tradicionais” em Moçambique, que 

esta refere-se a um estado particular em vez de um período específico no tempo. A 

autora considera a expressão melhor do que falar em “sociedade tradicional”, visto que 

ela não é tão dicotômica quanto esta última, já que “tende a ser mais indeterminada, 

aberta, e seus limites são mais nuançados, assim como o fenômeno ao qual se refere.” 

(Arnfred, 2011, p. 68) (tradução minha). 

 Era muito comum, nas entrevistas e conversas sobre capulanas, sobretudo com 

pessoas mais velhas, que o uso contemporâneo feito pelas jovens moçambicanas fosse 

repreendido – “usam só uma capulana com calcinha, ficam nuas” (pwiti-pwiti), dizia D. 

Muhanjuma; “fazem vestidos muito curtos, mostram tudo”, etc. – diferentemente dos 

“tempos antigos” (khalai), no qual as mulheres sabiam vestir a capulana, com beleza e 

decência. Esta também era uma questão frequentemente colocada pelo público nas 

apresentações que pude realizar, uma preocupação em relação à perda das “formas 
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corretas” de usar a capulana, ou a vontade de saber a “essência dos significados” deste 

tecido que passou a ser um símbolo da identidade nacional.  

 Embora seja pertinente pensar nos usos discursivos que se pode fazer a partir das 

capulanas (quais valores e adjetivos foram vinculados a elas), o que me interessa aqui 

são os efeitos e as diferenças provocados por estes tecidos nas situações em que estão 

presentes, e como isso funciona. Interessa mais entender quais as potencialidades deste 

objeto, de que maneira as pessoas podem interagir com ele, seja no que permanece “dos 

tempos antigos”, seja no que é atualizado ou modificado ao longo do tempo.  

 Neste sentido, mesmo que esteja relegada aos “tempos um bocado recuados”, 

acredito que a linguagem das capulanas enunciada por Felisberto nos ajuda a pensar em 

novas possibilidades, ainda pouco exploradas na literatura sobre tecidos do leste 

africano que pude encontrar. Isto se dá pelo fato de esta linguagem estar ancorada nos 

gestos, como ele coloca, e não nas estampas, que são quase sempre o objeto de análise 

da literatura sobre tecidos estampados. “Temos que fazer um gesto que demonstra que 

isto significa aquilo”: a forma de comunicar é, portanto, gestual, além de visual.  

Isto também se aplica àquilo que chamei de “sotaque” das capulanas: não são 

apenas as cores dos tecidos que variam de uma região para a outra, mas sobretudo a 

forma de amarrar. As mulheres em Nampula sabem identificar se uma mulher é macua 

do litoral, macua do interior, se é do sul do país ou se é estrangeira, pela maneira como 

amarra o lenço na cabeça e a capulana na cintura. Diferenças sutis para uma “viente”, 

mas totalmente distintivas para elas.  

Outro ponto importante do comentário do Sr. Felisberto reside na perspectiva 

masculina a partir da qual ele situa sua fala. Ele comenta: 

A capulana, para além só de esconder, também traz uma série de 

informações e uma série de recados, para o indivíduo, principalmente 

para nós homens, para procurar saber, que ‘eu já sei o que se passa 

nem preciso perguntar’, porque nós éramos obrigados a saber e 

interpretar o vestir das mulheres macuas através da própria capulana 

(Felisberto, 19/05/2017) 

 

 É interessante perceber que a capulana, neste sentido colocado por ele, não é 

nem uma linguagem provocativa entre mulheres (Beck, 2000), nem uma forma de as 

mulheres poderem se colocar publicamente em um ambiente no qual lhes é exigido um 

comportamento discreto e recatado (Yahya-Othman, 1997; Meneses e Arnfred, no 
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prelo). Trata-se também de um elemento comunicativo que os homens são obrigados a 

conhecer e saber interpretar – o que é ensinado nos ritos de iniciação, no momento em 

que aprendem a tornar-se homens – sob pena de eles mesmos desrespeitarem as regras 

sociais de respeito e discrição.  

Se a capulana é um objeto gendrificado, pertencente à esfera feminina, isto não 

quer dizer que ela não seja relevante para os homens. Ela participa de códigos gestuais 

que permitem que ambos os lados respeitem as fronteiras do que deve ser mantido como 

indizível ou invisível. Em muitos dos exemplos trata-se de questões de sexualidade, que 

não devem ser colocadas pelos homens para as mulheres; mas este código também é 

acionado para falar (ou evitar-falar) da morte, que não deve ser abordada de forma 

indiscreta nem por homens nem por mulheres.  

 Finalmente, vamos nos debruçar agora sobre os temas a respeito dos quais as 

capulanas permitem preservar o silêncio e a discrição. Talvez este seja um dos mais 

importantes pontos do fazer-fazer (ou “não-fazer”) das capulanas, através das suas 

“mensagens silenciosas”, mas também através de sua própria materialidade, que cobre e 

esconde o que deve permanecer fora de vista. Falando sobre o indizível, as capulanas, 

ao mesmo tempo, como observou D. Mariamo, guardam muito segredo.  
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3	–	AS	CAPULANAS	GUARDAM	MUITO	SEGREDO	
 

 Como foi mostrado no capítulo anterior, algumas situações específicas das quais 

as capulanas ‘falam’ ou transmitem informações são assuntos sobre os quais se deve 

preservar o silêncio, e evitar perguntar de forma pública ou direta. Estes temas “falados” 

ou “não-falados” pelas capulanas, que perpassam a esfera do indizível – a sexualidade, a 

morte –, são semelhantes às situações em que, em um sentido mais físico, elas são 

usadas para cobrir, mantendo certas coisas invisíveis. 

 Se essa comunicação via capulana é um fenômeno mais conectado aos “tempos 

antigos”, como colocou Felisberto, o ato de cobrir “coisas que não podem ser vistas” 

com capulana permanece como um dado fundamental, que toda mulher deve saber e 

fazer. Mesmo as meninas e mulheres ditas “ocidentalizadas”, as jovens que vivem nos 

centros urbanos, ou que só usam capulana para ficar em casa, aprendem a sempre levar 

uma capulana na pasta (bolsa).  

 D. Mariamo comentou comigo acerca destes ensinamentos, quando 

conversávamos sobre a escola e os ritos de iniciação femininos em Nampula. Ela 

trabalha na Escola Secundária de Nampula em um cargo de aconselhamento aos alunos 

e alunas e de intermediação entre a escola e a família, por isso é chamada de “mãe da 

escola”, e todas suas filhas também estudam ou estudaram lá. Ela me contou que, apesar 

de as meninas não poderem ir à aula de capulana, pois existe a farda (uniforme) escolar 

– uma saia comprida azul escura e camisa branca de botões –, todas sabem que devem 

andar sempre com uma capulana na pasta (bolsa ou mochila). Isso é ensinado na própria 

escola, mas, segundo ela, serve como reforço de um aprendizado que já ocorre nos ritos 

de iniciação. Nem todas as meninas de uma mesma classe terão passado pelos ritos, pois 

elas podem ir com idades diferentes ou a família pode preferir que não sejam iniciadas, 

mas todas são instruídas a levar uma capulana sempre que saírem de casa, mesmo que 

não seja amarrada no corpo. D. Mariamo explica os ensinamentos dos ritos de iniciação 

acerca desta questão específica: 

Uma mulher, basta apanhar a primeira menstruação, atingiu a 

adolescência; então ela deve adotar maneiras de ser e de estar um 

pouco diferentes do que quando era pequena. Então, é nos ritos de 
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iniciação que nós (pelo menos nós naharrás, do litoral), nós 

inculcamos à mulher, a partir da primeira menstruação, que ela deve 

tomar certos cuidados. Então um desses cuidados é que ela deve 

andar sempre com a capulana, porque a capulana guarda muito 

segredo. Uma mulher de repente pode apanhar período, (...) porque 

tem aquelas que são irregulares. Ela está na rua, no supermercado, na 

escola, no serviço, de repente pode apanhar período, e manchar sua 

roupa, então com a capulana na carteira, simplesmente tira a capulana, 

amarra, pelo menos tapa a vergonha. E também, ninguém sabe o 

momento que Deus traz a morte, você está na rua, de repente você 

pode cair e morrer. Então as pessoas que vão a te socorrer o que fazem 

é entrar na tua carteira, pegam a tua capulana, pelo menos te cobrem. 

Ou estás com um teu colega, lhe aconteceu algo, foi batido, 

atropelado, um homem nunca está com capulana, então há uma 

mulher por perto, pedimos a capulana dela e tapamos o corpo 

(entrevista com D. Mariamo, 05/04/2017, grifo meu) 

  

As duas situações presentes na fala de D. Mariamo também foram muitas vezes 

relatadas por outras mulheres quando me contavam para que serve a capulana em 

Nampula, o valor da capulana para as mulheres macuas, etc. Além dos riscos 

envolvendo o sangue e a morte, para os quais a mulher deve estar prevenida, a capulana 

também se revela muito importante no momento do parto e após o nascimento, tanto 

para a mãe quanto para o bebê. 

Neste capítulo vamos nos debruçar sobre estes temas, com mais enfoque nos 

ritos de iniciação femininos, para abordar alguns aspectos nos quais as capulanas se 

fazem presentes e fazem diferença. Não pretendo, com isso, definir o que é o 

nascimento, o tornar-se mulher/homem, ou a morte nas ‘sociedades macuas’, apesar de 

serem temas importantes conectados ao uso das capulanas. Se o etnônimo é atualmente 

utilizado de forma identitária por um grande número de pessoas em Nampula (e outras 

regiões), ele não deixa de ser complexo e múltiplo, carregando distinções, variações e 

sobreposições: litoral/interior, muçulmano/cristão, etc. Como pontua Medeiros, só na 

segunda metade do séc. XX o termo “macua” passou a ter uma conotação étnica, 

passando a englobar onze diferentes grupos etno-linguísticos circunvizinhos. “A palavra 

teve até o século XX uma acepção pejorativa e até mesmo injuriosa ou ofensiva, sendo 

utilizada pelos islamizados do litoral com o significado de ‘rude’, ‘selvagem’, 
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‘atrasado’” (Medeiros, 2007, p. 61). Este tom ainda é perceptível nas falas de pessoas do 

litoral acerca dos “macuas do interior”.  

Dito isso, farei uso de uma bibliografia antropológica (Arnfred, 2011; Medeiros, 

2007; Geffray, 1990; Macaire, 1996) que aponta para elementos mais gerais sobre a 

organização social, os rituais, as divisões de gênero, e o vocabulário, referentes à 

“cultura macua” ou à “cultura macua-lómuè”, para apoiar os meus próprios dados de 

campo.  

	

Figura 11 - D. Mariamo, com fato de capulana. A capulana que cobre seu sofá é uma 
"capulana eleitoral" da Frelimo. 

 

 

3.1	–	Cobrir	e	amarrar	a	barriga	–	cobrir	e	amarrar	o	bebê		
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Um dos usos mais visíveis e conhecidos da capulana é a amarração do bebê nas costas 

da mãe. Do ponto de vista do bebê, o tecido será o primeiro objeto de interação, 

juntamente ao próprio corpo da mãe, o que é realçado como um dos aspectos mais 

importantes da capulana para homens e mulheres moçambicanas. Em Maputo, alguns 

rapazes que estudavam na Universidade Politécnica, quando apresentei meu trabalho, 

comentaram como ainda guardam a capulana que lhes foi ofertada quando nasceram e 

que serviu para carregá-los, embalá-los e brincar. Desse modo, há um attachement no 

sentido afetivo do termo – um vínculo, um apego – a este objeto tão presente nos 

primeiros anos de vida, quando o bebê vive amarrado ao corpo da mãe. 

Denise da Costa (2012), em sua etnografia com mulheres jovens na cidade de 

Maputo, comenta como suas amigas e interlocutoras, apesar de considerarem que 

amarrar o bebê com capulana seja uma prática de mulheres que não têm dinheiro e 

condições, reconhecem o caráter lúdico e íntimo do tecido: 

Quando a mãe não está com o bebê amarrado em suas costas, ela 

mantém a capulana pendurada em seu ombro deixando uma ponta 

suspensa. O bebê se agarra nela, puxando-a e chamando a atenção da 

mãe, indicando que quer subir no colo, seja para belecar93 ou para 

brincar de balançar, pendurar. (...) Depois que me ensinara tudo isso, 

Vanda afirmou que mesmo adotando um padrão de via ‘moderno’ 

nunca abrirá mão da capulana para esse fim, apontando, entre outras 

vantagens, o fato de ter o bebê sempre por perto, evitando acidentes. 

(Costa, 2012, p. 98)  

 Mas a relação entre a maternidade e a capulana começa desde antes do 

nascimento do bebê. Quando a mulher está grávida, deve usar a capulana de modo a 

tapar toda a barriga: assim, o tecido que normalmente é amarrado um pouco acima ou 

na altura do umbigo, passa a ser amarrado logo abaixo dos seios, na região da “boca do 

estômago”. Se existe uma dimensão mais física, anatômica, que faz com que esta forma 

de amarrar se adapte melhor ao corpo da mulher grávida para não deixar a capulana 

cair, também existe uma dimensão de proteção e do que pode ou não ser tornado visível 

em público. 

																																																													
93 Belecar é o nome que se dá no sul ao ato de amarrar e transportar uma criança nas costas. Do 
Xixhangana, Xironga e Xitshwa kubeleka (coloquial). Fonte: Moçambicanismos (Lopes, Sitoe, 
Nhamuende, 2002). 
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Cobrir a barriga  

Um amigo moçambicano que está atualmente vivendo no Rio de Janeiro me 

contou que um dos maiores “choques culturais” que sentiu ao vir para o Brasil foi ver 

uma mulher grávida com a barriga de fora na rua. Sendo macua e muçulmano, ele disse 

que isto, em Nampula, seria haramo (haraam, proibido pela fé), e também malavi.  

 Malavi é um termo emakhuwa difícil de explicar e traduzir, sempre gerando 

interessantes discussões quando perguntava alguma definição precisa. Victor Pakleke, 

um jovem que me deu aulas de emakhuwa em 2015, dizia que “malavi são coisas que 

não são”. Aiúba me descreveu malavi como “algo que causa um susto, admiração, 

espanto, algo que não devia acontecer, mas acontece acidentalmente; coisas que não são 

normais”. Se um homem vê os ritos de iniciação femininos, ou se uma criança vai nos 

ritos fúnebres, é malavi.94  

 Eduardo Medeiros (2007, p. 337), seguindo a abordagem de Mary Douglas 

(1966), comenta sobre a categoria de malavi a partir da oposição entre pureza e 

impureza: tudo aquilo que é impuro é mwikho ou malavi, mas enquanto o primeiro 

refere-se àquilo que “é proibido pelos homens, que é tabu, porque é forte e perigoso”, 

malavi já se relaciona a uma “coisa extraordinária ou maravilhosa, que existe 

independentemente dos homens; coisa de mau agouro, de feitiço, mesmo que os homens 

não queiram; é uma maldição, acontece e não há remédio”. Os monstros, como a cobra 

de duas cabeças (ethoka), os minepa (“espíritos”, “diabos”, “fantasmas”), são malavi. O 

autor nota que, em relação aos humanos, os estados de “transição” são considerados 

impuros e, portanto, não podem ser vistos, expostos ou presenciados por qualquer 

pessoa, e por isso são considerados malavi: 

O parto, a menstruação, a gravidez, as iniciações, a doença grave e 

prolongada, a morte, etc., são situações de passagem perigosas que 

comportam um estado de impureza; em qualquer destas situações, a 

																																																													
94 Segundo Aiúba, o termo também pode ser utilizado como gíria, de uma forma jocosa, quando algo de 
inédito acontece. Por exemplo, “ih, malavi, Helena engomou roupa hoje” – subentendendo-se que a 
pessoa nunca passa a roupa. 

 



	

113	
	

pessoa está mmatthupini ou mmatxhupini, isto é: “na poeira” e, por 

isso, mmwikhoni, “na proibição”, “na abstenção de certas coisas”, “a 

causa de algo que está acontecendo”, “de um devir”. A transição é um 

estado indefinível: é um tempo no qual a pessoa está mudando, 

morrendo a uma situação passada e presente para renascer noutra. As 

pessoas neste estado estão em perigo e transmitem o perigo às outras; 

por isso, isolam-se ou são isoladas. (Medeiros, 2007, p. 340) 

  

Como veremos ao longo do capítulo, a capulana está presente nestas situações 

acima mencionadas – menstruação, parto, gravidez, iniciação, doença grave, morte – 

garantindo que aquilo que precisa permanecer fora de vista esteja devidamente coberto, 

tapado. Estas são situações nas quais as capulanas, ou os mucumis – que são capulanas 

maiores – são de extrema importância e não poderiam ser substituídas por qualquer 

outra coisa. Nesse sentido, como apontou minha vizinha Fátima, a capulana não pode 

ser reduzida a uma peça de roupa (roupa e capulana em emakhuwa são chamadas 

ekhuwo). Por isso ela me perguntava, retoricamente: “você nasce seu bebê, vai se 

amarrar com calça?! Não é possível! E vai cobrir um morto com calças?! Uma pessoa 

doente, vai cobrir com calças? (Risos) É por isso que para nós macuas, capulana não 

pode faltar”.  

 O contraponto entre capulanas e calças para ilustrar situações nas quais as 

primeiras são indispensáveis também foi acionado por Mamá Mariamo, ao relatar uma 

anedota “pedagógica” que ocorreu com sua vizinha: 

Há uma miúda que vive aqui perto, atingiu adolescência e sempre a 

mãe lhe aconselhava, ‘capulana, capulana’, para além de que ela ouviu 

nos ritos de iniciação, ‘capulana, capulana’, mas porque ela era da 

balada né, sempre estava de calças, de ‘txuna baby’ [calças de cós 

baixo]. Naquilo, ela ficou grávida. Chegou o dia do parto, 

acompanharam no hospital, teve o bebê. Então a mãe foi no hospital 

para levar a filha, parturiente, e o bebê. Mas para dar uma lição à filha, 

quando ia para lá levou calças do marido [da filha]. Chegou lá, 

naquele momento de levar o bebê, como a mãe nunca se preocupou 

em levar capulana – a avó sim tinha, mas ela deixou porque era uma 

lição que queria dar à filha –, ela levou o bebê, enfiou as calças do pai 

e carregou o bebê assim com as calças (risos). É verdade! A mãe do 

bebê chorou por ver aquilo que estavam a fazer com o bebê dela, mas 
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era uma grande lição. Chegou em casa, no mesmo dia o marido saiu, 

foi comprar um montão de capulanas (risos). Agora neste momento a 

avó já faleceu, a mãe do miúdo é que conta isso como um 

ensinamento. (Mariamo, 05/04/2017) 

 

Parto e pós-parto 

 No entanto, não é apenas o bebê que precisa de capulanas para ser enrolado e 

carregado após o parto. Quando Fátima pergunta se uma mulher, após o parto, vai se 

amarrar com calças, ela está se referindo a um outro uso bastante específico do tecido. 

Durante essa conversa, eu não havia compreendido muito bem por que a mãe precisaria 

se amarrar com capulana após “nascer o seu bebê”95. Fátima e Virgínia, junto com 

outras vizinhas que estavam no quintal tomando cerveja, riram de mim, comentando 

que eu “ainda era criança”, e que eu não poderia saber disso, pois ainda não tinha 

filhos.96 Me explicaram, então, sobre o sangue que sai da mulher após o parto 

(sangramento pós-parto), e que, para “segurar” este sangue, a mulher precisava se 

amarrar com uma capulana, a chamada nakapa.97  

																																																													
95 Nas formulações do português falado em Nampula, diz-se que “eu fui nascido”, “nasceram-me”, ou que 
a mãe “nasce o bebê”. Como explica Sebastião Chinsipo, em Uma opinião, um singelo pensamento sobre 
a monografia de Helena (p. 6): “Estas expressões assim construídas, em termos da linguística, são o 
resultado do calque directo das palavras da língua emakhuwa para a língua portuguesa, pois as sintaxes 
das duas línguas são muito diferentes e também porque as pessoas primeiro pensam na sua língua materna 
e depois fazem a tradução directa. Isto não só acontece com os menos instruídos, mas também com 
aqueles que possuem o grau superior de instrução.” 

96 O fato de não ser mãe era um marcador importante para a forma como as mulheres me viam ali, além 
do fato de ser mucunha (branca) e viente (estrangeira). Para algumas mulheres era difícil compreender 
como eu podia ter marido/namorado, ou seja, ter uma vida sexual, e ao mesmo tempo não ter tido filhos. 
As amigas mais próximas me perguntavam se eu tinha problemas para engravidar. Eu tinha impressão de 
às vezes ser tratada como “criança” e às vezes como “adulta”. Como veremos, em Nampula, sobretudo 
entre as classes mais populares, uma mulher que é casada passou pelos ritos de iniciação e, portanto, não 
é mais criança. É esperado que, se ela está com um homem, ela tenha filhos. 

97 Outro elemento que ajuda a “segurar” o sangue são as ithuna (sing. mathuna) – nome que se dá aos 
pequenos lábios vaginais que são alongados desde a infância/ pré-adolescência. As ithuna, também 
chamadas “lulas”, além das dimensões eróticas e de sedução dos homens, são frequentemente referidas 
como algo que permite “fechar”, “tapar” o canal vaginal, o que pode ter múltiplos efeitos: de prazer, 
reprodutivos, de saúde, etc. Sobre estas práticas vaginais, ver Bagnol e Mariano (2011). 
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Nakapa é o nome que se dá no interior ao “absorvente” feito de pano, enquanto 

no litoral o nome é ncontha.98 Ela é feita amarrando uma capulana ou lenço com a ajuda 

de uma corda (que também pode ser feita de capulana, chamada nsaco), que fica 

amarrada no quadril, como se fosse um cinto. Dobra-se várias vezes a capulana até ficar 

da largura de um palmo, e passa-se pela frente do nsaco, de dentro para fora, fazendo 

com que fiquem duas pontas soltas; a ponta de dentro é, em seguida, dobrada algumas 

vezes para ficar mais espessa, e colocada entre as pernas da mulher, na região onde o 

sangue escorre; em seguida a ponta de fora passa por entre as pernas e é levada até as 

costas, passa por dentro do nsaco e novamente por entre as pernas, no sentido inverso, 

até ser amarrada na parte da frente do corpo, com auxílio do nsaco. Com isso cria-se 

uma espécie de calcinha de capulana, muito reforçada e espessa na parte onde o sangue 

irá escorrer.  

Algumas meninas mais novas têm o hábito de usar apenas o lenço de capulana 

dobrado dentro da calcinha para fazer as vezes de penço (absorvente), como me 

explicou D. Mariamo. Mas, para reter o sangue do “sangramento pós-parto”, que 

segundo Fátima e Virgínia é um sangue muito mais abundante do que aquele da 

menstruação, é necessário a presença das capulanas e da técnica de amarração da 

nakapa, que é mais espessa e mais firme. 

 Além da importância da capulana para enrolar o bebê e para amarrar a mãe após 

o parto, os tecidos também podem ser necessários para cobrir e tapar a própria cena do 

parto, sobretudo quando este é feito fora do hospital e fora de casa. Faz-se um círculo 

com as capulanas das mulheres presentes, chamado ephaluka, enquanto uma “mãe mais 

velha” auxilia a parturiente. Por este motivo, Sania me explicou que “uma mãe grávida 

deve se prevenir, levar uma capulana quando sair de casa, qualquer coisa que ocorrer, 

																																																													
98 Como assisti aos ritos de iniciação femininos no litoral – o momento no qual ensinam as meninas a 
fazer este “absorvente” de pano – o procedimento que descrevo se refere à ncontha, mas acredito que a 
nakapa deve ser feita da mesma maneira, ou de maneira semelhante. Medeiros (2007, p. 336) também se 
refere a esses nomes para designar os panos que recolhiam o sangue menstrual: “Mukotta, ‘pano passado 
entre as pernas e preso à cintura por meio de um fio chamado ekhululo’; ‘tanga, de uma forma geral, tanto 
para homens como para mulheres’. Nakapa é o ‘pano das mulheres’; ‘tanga igual à mukotta usada durante 
a menstruação’ (obsceno)”. Ele também menciona as palavras etthepe, herera e kaviha, usadas no mesmo 
sentido. Vale notar que a palavra ncontha é uma variação de mukotta – o prefixo mu- muitas vezes de 
torna n- no emakhuwa naharrá do litoral – e grafei a palavra da forma como eu escutava (com um som 
mais anasalado). Ncontha também é o nome que se dá ao pano utilizado pelos rapazes, nos ritos de 
iniciação, quando se recuperam da circuncisão (Idem, p. 205). 
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nós as mulheres usamos aquela capulana para lhe cobrir” – este também é um dos 

ensinamentos referentes à capulana transmitidos nos ritos de iniciação femininos.  

 Pude acompanhar alguns destes usos da capulana, pois três bebês, filhos/as de 

amigas e amigos, nasceram durante meu trabalho de campo em 2017. No entanto, foi 

com a irmã de Sania, Zaida, que estava com mais de nove meses quando a conheci, 

enquanto me hospedava na casa de Sania na Ilha de Moçambique, que acompanhei mais 

de perto as preparações para o parto. Zaida já tinha quatro filhos, no entanto este parto 

ocorreu com complicações. Isto fez com que ela fosse e voltasse várias vezes do 

hospital, e a cada vez Sania levava uma bolsa com ao menos cinco capulanas, algumas 

mais gastas, “cansadas”, e algumas mais novas. Sania me explicou que elas seriam 

usadas para enrolar o bebê assim que nascesse, e que aquelas mais velhas serviriam para 

limpar as primeiras excreções da criança.  

 

Amarrar a barriga 

 Leontina e Khoi (ambos sobrinhos de Daniela, que conheci em 2015) também 

tiveram suas filhas no período em que eu estava na Ilha de Moçambique. Khoi e sua 

esposa ainda não haviam escolhido o nome de sua filha, e assim como Daniela fez em 

2015, me pediu para colocar um nome. O bebê de Zaida ainda não tinha nome, seguindo 

uma tradição muçulmana de aguardar sete dias até dar nome à criança. Todos os bebês 

recém-nascidos que conheci ficavam enrolados em várias capulanas, em cima de 

esteiras no chão das casas. Costuma-se aguardar um mês antes de carregá-los 

diretamente nas costas com a capulana, e até lá são carregados nos braços, bem 

enrolados em tecidos, e às vezes também em cobertores. 

Quando fui visitar Leontina, para conhecer a pequena Milai – nome escolhido 

por Daniela, que passa então a ser sua xará – Leontina me mostrou um outro uso da 

capulana. Ela estava usando o nsaco (ou mussaco) para “amarrar a barriga”, e ficaria 

assim durante um mês. A prática de “amarrar barriga” com uma corda de capulana tem 

por objetivo fazer com que a barriga da mãe “volte ao normal” após o parto.  

Outras regras sociais que as mulheres observam – ou que “se fazia nos tempos 

antigos”, e que “deveria ser feito” – são as interdições sexuais dos pais da criança até 

que ela comece a andar, ou até que complete 2 anos (existem versões variadas). D. 
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Fátima, mãe de Lucília e Ana Esperança (minhas amigas e anfitriãs em Nampula e 

Maputo), me explicou que ela teve vários filhos e continuava com boa saúde, aos 70 

anos de idade, sem nenhum problema fisiológico decorrente das gravidezes, pois havia 

cumprido a abstinência após os partos, o que fazia com que o corpo tivesse tempo para 

se recuperar. No caso do “amarrar a barriga”, as motivações podem ser tanto estéticas 

quanto fisiológicas.  

Midália Uamba (2013), realizando um estudo sobre esta prática na cidade de 

Maputo, enfatiza o aspecto estético da vigília sobre o corpo e dos padrões de beleza 

femininos. No entanto, suas interlocutoras apontam para outros efeitos importantes do 

“amarrar barriga”; e recupero aqui alguns dos depoimentos recolhidos por ela: 

Eu já amarrei barriga de oito mulheres da minha família, minhas 

filhas, filhas das minhas irmãs e algumas netas. Isso porque, logo após 

o parto, a mulher deve amarrar a barriga durante 6 meses, esse 

procedimento é acompanhado por banhos quentes e massagens que se 

fazem na região da barriga durante uma ou duas semanas porque ajuda 

a limpar a sujidade que ficou acumulada durante os nove meses em 

que a mulher esteve grávida. Essa sujidade deve ser retirada porque 

ela é responsável por deixar a barriga da mulher grande e dura e 

consequentemente o corpo fica sem estética. E não só, amarrar a 

barriga ajuda a deixar o corpo da mulher leve como se não fosse mãe, 

porque a barriga volta ao tamanho anterior ao momento da gravidez. 

Então amarra-se a barriga pela beleza do corpo, porque uma barriga 

não amarrada fica grande, dura e feia, ainda que a mulher vista roupas 

caras e bonitas, não ficam bem no corpo e mesmo no momento de 

carícias entre o casal quando um marido apalpa o corpo de uma 

mulher que não amarrou a barriga é desagradável porque o corpo fica 

duro. (Carmelinda, 70 anos de idade, residente na Pandora, 08.09.12). 

(Uamba, 2013, p. 31) 

Foi minha sogra que me disse que tinha que amarrar a barriga depois 

do parto para que ela voltasse ao tamanho que estava antes da 

gravidez e também disse que amarrar a barriga depois do parto ajuda a 

fazer descer a sujidade que fica no interior da mulher que não saiu no 

momento do parto. Inclusive nos primeiros dias ela me amarrava com 

um lenço daqueles que se amarra na cabeça, mas outras mulheres 

amarram com capulana daquelas leves e requer algumas técnicas 

como é o caso de que o nó deve ser amarrado sempre no umbigo para 
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permitir que ele esteja apertado para dentro da barriga. (Beatriz, 31 

anos, residente da Matola, 01.10.12). (Uamba, 2013, p. 32) 

 

 Este depoimento de Beatriz, citado por Uamba, nos permite associar o uso da 

nakapa, já comentado anteriormente, com a prática de amarrar a barriga com nsaco. 

Estas duas técnicas, que envolvem um uso menos “visível” da capulana, são 

procedimentos necessários para estimular e apoiar o corpo que expele “a sujidade”, o 

sangue da gravidez, no período em que este deve “voltar ao normal”, ao seu estado 

anterior.  

 Finalmente, vamos nos deter mais um pouco sobre o uso mais visível da 

capulana associado à maternidade, a prática de amarrar o bebê com muthete. 

Muthete  

 O pano que, como mencionei no início do capítulo, se torna um objeto especial e 

íntimo para as mães e para os bebês, é guardado e preservado por seu valor subjetivo e 

simbólico. Uma mulher me contou como foi repreendida quando pensou em usar uma 

capulana destas para cobrir a tábua de engomar a sua casa, pois não seria recomendável 

passar ferro quente na capulana que embalou e carregou seu filho por tanto tempo. D. 

Mariamo me relatou que “nos tempos, o pai é que tinha obrigação de comprar muthete e 

trazer”: tratava-se de um pano que servia apenas para amarrar o bebê, não podendo ser 

utilizado para outro fim, e que devia ser uma capulana maior (existem capulanas de 

dimensões de 2m, e também era comum que se vendesse os tecidos no rolo, assim o 

cliente podia escolher a dimensão). “Mas agora, apanham qualquer capulana para o 

muthete”.  

  É curioso notar que esta palavra, muthete, também é utilizada para designar, 

grosso modo, “o território do grupo linhageiro”. Apesar de esta não ter sido uma 

informação explicitada pelas minhas amigas e interlocutoras durante o trabalho de 

campo, acredito que a polissemia da palavra possa oferecer algumas conexões 

interessantes para compreender mais nuances do “amarrar bebê”.  
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Figura 12 - Leontina à direita, com a capulana cobrindo a barriga grávida. Daniela à 
esquerda, com minha xará no muthete. Ela usa a "capulana brasileira" (de xita) que lhe 
ofereci em 2015 para fazer o muthete de Iara 

... 

 Há algumas designações de parentesco e espaciais que são importantes reter 

aqui, e todas elas participam, no vocabulário que vimos até agora, do que Geffray 

(1990, p. 87) chamou de “metáfora maternal”, associada à matrilinearidade 

característica das populações macuas. Erukulu é a palavra para designar “barriga”, 

“ventre”, em um sentido físico, mas também o “ventre fecundo”, a “unidade uterina” e 

também a própria gravidez (Macaire, 1996, p. 132). Geffray coloca que o termo erukulu 

corresponde à linhagem ou ao grupo linhageiro; Medeiros (seguido de Macaire), por sua 

vez, entende que a linhagem é designada pelo termo nloko99, e que erukulu 

corresponderia a segmentos da linhagem.100 

																																																													
99 O plural de nloko, aloko, significa tanto “família”, “parente” quanto “os que são bons, justos, honestos, 
de boa saúde”. (Medeiros, 2007, p. 79). 

100 Geffray em Ni père ni mère – critique de la parenté: le cas makhuwa (1990) faz uma distinção entre 
“linhagem” e “adelfia”, para dar conta do que ele considera duas realidades distintas da “noção 
linhageira”. Se um grupo de pessoas se reconhece a partir do nome de um ancestral comum, segundo o 
autor, elas não necessariamente estão juntas apenas por este motivo. Haveria, também, um sistema de 
dependências sociais e materiais, que passam, no caso macua, por um sistema de exercício social da 
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(...) os segmentos da linhagem eram constituídos por todos aqueles 

que nasceram da mesma ‘barriga’ e que foram amamentados pelo 

mesmo ‘seio’. Os ‘ventres’ (irukulu; sing. erukulu) eram os segmentos 

do nloko e eram formados por todos os filhos e netos, por via 

feminina, de uma primeira genearca. A linhagem tinha tantos ‘ventres’ 

quantas as filhas casadas e com filhos provenientes dessa mulher 

inicial. Estes segmentos não ultrapassavam as quatro gerações; para 

além destas, passava a fazer-se cada vez mais referência ao ‘ventre’ de 

origem e não ao ‘ventre’ inicial do nloko, começando assim a 

formação de novas linhagens. Como a residência era uxorilocal, o 

erukulu constituía uma unidade de residência sororal no território da 

linhagem. (Medeiros, 2007, p. 85) 

 A esse “território da linhagem”, o território bem delimitado do nloko, se dá o 

nome de muthete (ou ntethe, tthetthe). Geffray indica que os limites deste território são 

conhecidos e reconhecidos por todos, e correspondem a acidentes naturais do terreno 

(rios, relevos, etc.), ou são marcados através de índices artificiais, como árvores 

cortadas (1990, p. 83-84). O muthete é o espaço físico onde vivem as pessoas do nloko 

(ou da adelfia, nos termos de Geffray), com três gerações de mulheres adultas, seus 

filhos e afins, e os maridos (que terão vindo de outro muthete). Este espaço compreende 

as casas de cada grupo doméstico, as machambas (roças) e terras que ainda serão 

cultivadas. Esta terra é transmitida pelas mulheres, que permanecem dentro do território 

onde nasceram.  

O aspecto matrilinear e uxorilocal dessa organização espacial faz com que os 

homens que vivem em um muthete na verdade pertençam a outro território, onde eles 

nasceram e cresceram, e onde se encontram suas mães, irmãs, sobrinhas, etc. (Geffray, 

1990, p. 84). Os ritos de iniciação masculinos, como aponta Medeiros, marcam uma 

ruptura com este espaço, e a expectativa de viver em um muthete estrangeiro, a partir do 

casamento, onde estarão as esposas e sogras.  

																																																																																																																																																																																			
produção – e, sobretudo, da legitimidade de reivindicação da autoridade sobre os filhos –, que serviria 
para explicar as condições e motivações que une essas pessoas sob um mesmo território. Por isso ele 
opera com uma distinção terminológica entre “linhagem” (erukulu, que corresponde à instituição filiática) 
e “adelfia”: o grupo de pessoas vivas cujo pertencimento se relaciona a um mesmo decano, 
independentemente do significado que eles atribuem coletivamente a essa associação comum. (Geffray, 
1990, p. 33-34). Parece-me que o autor, ao fazer a crítica do parentesco a partir das relações de produção, 
opera com a clássica divisão marxista de infraestrutura (adelfia) e superestrutura (linhagem).  
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O muthete do erukulu materno constituía o mundo das crianças não-

iniciadas. Elas circulavam nele livremente, da casa da mãe real para as 

casas das mães classificatórias, de uma cozinha para outra; entravam 

atrevidamente na intimidade das casas das mulheres e circulavam 

pelas machambas e pelos arredores próximos. Para além dos limites 

do território do erukulu estava a floresta, domínio dos espíritos e dos 

caçadores. A fronteira era intransponível. Os cemitérios estavam-lhe 

vedados. (Medeiros, 2007, p. 290-291) 

O autor comenta como o espaço de circulação e convivência dos rapazes é 

redimensionado a partir do momento em que voltam dos ritos de iniciação: no seu 

muthete da infância, os limites não terminam mais nas machambas e na orla das 

florestas; e não lhes é mais permitida a livre circulação nas casas das mães, irmãs e tias. 

“Se a iniciação lhe abria o caminho para o cumprimento do preceito exogâmico, não 

menos verdade era o novíssimo relacionamento que se estabelecia entre o iniciado e as 

mulheres e crianças do seu próprio muttethe.” (Medeiros, 2007, p. 301).   

 Acredito que com esta breve digressão sobre a organização social e espacial 

presentes na bibliografia acerca dos povos macua, podemos compreender alguns 

sentidos associados ao muthete que se relacionam com sua fisicalidade. Assim como 

ocorre com o termo erukulu e as múltiplas acepções de “ventre”, muthete faz parte de 

um vocabulário “materno”, designando, ao mesmo tempo, a capulana que amarra e 

vincula (attache) o bebê à mãe, e o território onde vivem seus familiares, o espaço de 

pertencimento e vinculação ao “ventre” materno também no sentido linhageiro.  

 Tendo descrito diversos usos da capulana, mais ou menos visíveis, que estão 

associados ao nascimento, gravidez e maternidade, vamos passar agora para os outros 

momentos sensíveis nos quais as capulanas operam no sentido de proteger, guardar 

segredo e cobrir aquilo que não deve se dar a ver. Veremos primeiro como a capulana 

opera no sentido de cobrir os mortos e criar espaços separados para sua lavagem e 

enterro, e em seguida passaremos às múltiplas relações entre estes tecidos e os ritos de 

iniciação, em especial os femininos. 
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3.2	–	Amarrar	e	cobrir	os	mortos		

 A relação entre tecidos e ritos funerários – ou entre tecidos e mortos, espíritos ou 

ancestrais – é relevante e bastante estudada em diversos contextos africanos ou afro-

diaspóricos.  

No livro organizado por Weiner e Schneider, Cloth and Human Experience, os 

dois artigos que abordam roupas em contextos africanos, coincidentemente (ou não) 

tratam da relação dos espíritos dos ancestrais com as roupas (“Cloth and the creation of 

ancestors in Madagascar”), e dos tecidos usados em enterros (“Dressing for the next 

life: Raffia textile production and use among the kuba of Zaire”). No primeiro, Feeley-

Harnik descreve a roupa lamba de Madagascar – tecido retangular semelhante à 

capulana – como item valorizado e importante (“the most important gift besides 

hospitality”) (Feeley-Harnik, 1989, p. 78), e comenta sobre o costume dos espíritos de 

pedirem roupas antes de darem seus nomes, quando aparecem para os vivos. No 

segundo, Patricia Darish aborda os tecidos ornamentados “raffia” cuja produção é feita 

localmente, perguntando-se por que os mortos são enterrados com tecidos raffia se os 

vivos usam roupas ocidentais. Pensando em uma oferenda sem volta, ela destaca o 

processo de fabricação fomentado por esse procedimento (Patricia Darish, 1989, p. 118- 

137).  

 Em contextos afro-diaspóricos também encontramos bibliografias que abordam 

a relevância dos tecidos em ritos funerários. Em alguns casos, os attachements que os 

tecidos fazem-fazer nestas situações são tão eloquentes quanto em Moçambique. Nas 

comunidades saamaka do Suriname – povo businenge – “negros do mato”, 

descendentes de escravizados que fugiram das plantações e estabeleceram comunidades 

nas florestas – durante as muitas trocas (comida, bebida) que permeiam o período dos 

ritos funerários, destaca-se a troca de tecidos (tái beë, “amarrar ventre” – “ventre” que, 

assim como o erukulu, remete também à matrilinhagem). Este “amarrar ventre” é 

explicado por um interlocutor de Pires como “uma forma de ‘consolo’ ou ‘conforto’ que 

‘protege a alma’ das pessoas, faz com que as pessoas que perderem um parente sintam 

que os demais não estão abandonando-as.” (Pires, no prelo). Cria e re-cria laços, 

vínculos, amarrações. 
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Ritos funerários muçulmanos 

 No caso do norte de Moçambique, com as populações macuas, é difícil falar de 

rituais funerários sem considerar as diferenças religiosas que orientam essas práticas. Se 

existem descrições na literatura antropológica sobre “os ritos funerários macuas” 

(Macaire, 1996, p. 283-293), que não mencionam a islamização ou cristianização destas 

práticas, isto não condiz com o que eu pude conversar e ouvir durante meu trabalho de 

campo. As diferenças entre as diversas formas de culto muitas vezes se acentuavam de 

maneira mais marcante quando o assunto recaía sobre as maneiras de lidar com os 

mortos e enterrá-los. Minhas amigas do Murrapaniua/Natikiri, por exemplo, que eram 

todas cristãs, consideravam muito estranha a prática muçulmana de lavagem “interior” 

do cadáver (com a retirada dos excrementos). Minhas interlocutoras e interlocutores 

muçulmanos, e sobretudo os xehes (líderes islâmicos), por outro lado, estranhavam a 

prática de enterrar o morto com suas roupas favoritas, com adornos ou pertences 

pessoais.101 

 Optei neste trabalho, portanto, por tratar apenas das práticas funerárias 

muçulmanas, sobre as quais tive mais informações em campo e para as quais as 

capulanas e os mucumis – as capulanas duplas, que são muito usados nas situações 

rituais – parecem ser mais relevantes. Dessa maneira, vamos ver como os tecidos 

operam no sentido de cobrir e deixar fora de vista os mortos durante todo o processo de 

lida com o corpo, desde a lavagem até o enterro. Também veremos como as capulanas 

são utilizadas para criar novos espaços nas casas que sediam o velório e marcar as 

pessoas que fazem o luto.  

 Não acompanhei nenhum funeral durante meus trabalhos de campo – apenas vi, 

diversas vezes, situações de velório e enterros que aconteciam com muita frequência 

nos bairros. Lembro-me de uma vez, em 2015, quando estava no quintal de Daniela, e 

ouvimos um barulho de um grupo de homens caminhando rápido e carregando alguma 

coisa. Ilda me puxou rapidamente para dentro da casa, e me explicou que estavam indo 

enterrar alguém, e não podíamos ver esta cena.102  

																																																													
101 Em Nampula é perceptível como os bairros voltados para a costa são mais islamizados, enquanto os 
bairros voltados para o interior são mais cristianizados – ou menos islamizados. 

102 A questão do transporte de caixões era uma das principais reclamações que se ouvia no bairro acerca 
do muro de vedação que estava sendo construído em volta da linha férrea reabilitada pela Vale S. A. 
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 Quando estive na Ilha de Moçambique, acompanhei Sania em dois 

“falecimentos” de tias/tios de amigos/amigas de dela, nos quais íamos prestar as 

condolências aos familiares. Não havia possibilidade de acompanhar todas as etapas de 

um enterro muçulmano, pois as mulheres não participam do processo de transporte e 

sepultamento do corpo. Farei uso, portanto, das descrições feitas por Sania, Mariamo, 

Davy, e o xehe103 Mustafa, e também das reflexões e descrições de Aiúba.104  

 Além do interdito referente às mulheres para certos momentos do funeral, as 

“crianças”, ou qualquer pessoa que não tenha passado pelos ritos de iniciação, também 

não podem ter contato com o morto, seja visual ou físico, e não podem participar dos 

processos de preparação, lavagem, transporte e sepultamento. Tendo sido iniciada, 

qualquer pessoa pode, e, nos preceitos muçulmanos, deveria, saber lidar com os corpos 

mortos. Este conhecimento é ensinado na madrassa (escola corânica), e a prática de 

contratar especialistas e profissionais funerários, que cobram por este serviço, é 

rejeitada105. Em geral pessoas mais experientes, junto com os familiares mais próximos, 

realizam a preparação e lavagem do corpo, respeitando uma divisão de gênero: corpos 

de mulheres são preparados por mulheres, e de homens por homens.  

 O xehe Jirán Hamisse Mustafa, da mesquita de Nampaco (Nampula), enfatizou o 

aspecto de passagem que a morte carrega no Islã, não se tratando de uma aniquilação 

total da existência. Há todo um cuidado de purificação e desobstrução do corpo para que 

possa integrar o novo ciclo que se inicia após a morte terrena. Ao mesmo tempo, cuida-
																																																																																																																																																																																			
Sendo o cemitério do lado do Natikiri, as pessoas do Murrapaniua ficavam impedidas de carregar e 
enterrar seus mortos do outro lado. 

103 Xehe, chehe, xeque ou xeique (em árabe shaykh) é um líder muçulmano. As formas usadas oralmente 
no dia-a-dia na região costeira do norte de Moçambique são xehe ou chehe.	

104 Escrevemos um texto a quatro mãos acerca da capulana e do macuti (folha de palmeira usada na 
arquitetura) na Ilha de Moçambique, especialmente acerca da relevância destes elementos materiais nos 
ritos fúnebres desta região, que servirá de base para a seção deste capítulo (Assunção e Aiúba, no prelo). 

105 Como se lê em um trecho de um clássico da literatura islâmica sobre a morte, A Demolidora dos 
Prazeres (p. 70 – 71): “Lamentavelmente, hoje alguns muçulmanos esquivam-se da lavagem do Mayit 
dos seus familiares, porque têm medo da morte, diz-se que quando morre algum parente seu, procuram 
alguém para executar essa tarefa, havendo mesmo aqueles que retribuem monetariamente pelo serviço 
prestado. Às vezes recorrem a pessoas não habilitadas para o efeito, e que nem sequer conhecem os 
preceitos da lavagem (...) é lamentável a nossa situação, se depois da nossa morte tivermos de ser 
entregues a tais pessoas, pelos nossos filhos, irmãos ou amigos. E a continuar neste rumo, qualquer dia 
será necessário o estabelecimento de agências funerárias tal como é a prática dos não muçulmanos (...). 
Lavar o Mayit é uma das obrigações dos muçulmanos.” (MOHAMAD, 1993). 
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se para que não haja, neste momento, nenhum apego terreno. O processo de lavagem e 

de cobrir e enrolar o corpo é feito, portanto, de forma minuciosa, observando uma série 

de regras e técnicas que evitam contaminações entre os mortos e os vivos.  

 

Phazira 

Mas, antes de lavar o cadáver, é necessário tapar bem o local onde isto acontece, 

a fim de evitar olhares e comentários indesejados: 

o cadáver quando estiver no banho não pode ser lavado assim à vista 

com toda gente (...) para evitar que as pessoas falem mal daquela 

pessoa, porque existem aquelas pessoas que quando nós chamamos os 

nossos familiares, começam a inventar histórias, depois a sair fora 

dizer que “ah estava cheio de feridas”, “epa, morreu de qualquer 

maneira”, “o corpo estava todo manchado”, então para evitarmos 

aquilo, tapamos o cadáver, depois começamos a lhe lavar. (Sania, 

25/04/2017) 

 

 D. Mariamo me explicou que, para tanto, fazem a chamada phazira, utilizando-

se de mucumis.106 Este mucumi, em suas palavras, “serve para muita coisa”: tapa o 

corpo, lava o corpo, e também é utilizado para tapar a djanaiza (“urna”), como veremos 

adiante. A phazira é uma divisão interior feita com os tecidos dentro de um quarto, para 

criar um espaço mais íntimo, protegido e secreto: ela é feita tanto nos rituais de 

casamento do litoral e da Ilha de Moçambique, em volta da cama, onde a noiva será 

preparada e aconselhada; quanto no local onde será realizada a lavagem de um cadáver. 

“Todos esses segredos, tapa-se isso”, segundo Mariamo. No caso do local de lavagem 

funerária, também é necessário abrir um buraco no chão, ou uma fenda, por onde a água 

que lava e limpa o cadáver deverá escorrer, chamado nifulo. 

																																																													
106 Nos processos rituais as capulanas mais usadas são os mucumis: feitos de duas ou três capulanas 
costuradas criando um tecido de grandes dimensões. Para fazer mucumi, na Ilha de Moçambique, é mais 
comum que se utilize os kissambis (capulanas de fios tingidos, formando padrões geométricos coloridos). 
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 A phazira também é importante para criar divisões e novos espaços na casa que 

acolherá todo o período do ritual fúnebre, desde a preparação do corpo, até as 

cerimônias de três, sete e quarenta dias que sucedem o enterro. A capulana ou o mucumi 

que fazem a phazira funcionam basicamente como “portas”, ou limiares, através dos 

quais se delimita o espaço dos homens e o espaço das mulheres. Com as phaziras, 

reforçam-se as divisões entre “interior” e “exterior” da casa, bem como o espaço 

exclusivo e íntimo para a preparação do corpo para o enterro. No exterior, muitas vezes 

sob uma nipantha (alpendre de macuti ou lona), faz-se uma extensão da casa onde se 

situa o espaço dos homens; por outro lado, no interior, cria-se o espaço das mulheres, 

como se vê na imagem abaixo. Trata-se do funeral da tia de um amigo de Sania, no qual 

fomos para prestar os pêsames à família – a foto foi tirada de dentro do espaço das 

mulheres, que fica no interior da casa, com a permissão delas. 
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Deste modo, através das capulanas, e também do macuti (das phaziras e das 

nipanthas), são criados espaços provisórios específicos para acolher os ritos fúnebres, 

transformando a casa por dentro e por fora.  

 A casa fica ocupada durante os três primeiros dias após o sepultamento: os 

parentes e amigos que têm disponibilidade dormem na casa até a cerimônia do terceiro 

dia, quando as mulheres saem de seu recinto no interior da casa e são levadas ao 

cemitério para conhecerem o túmulo. Após esta cerimônia, ficam apenas as pessoas 

mais próximas ao falecido, dormindo sob a nipantha ou no interior da casa até a 

cerimônia de sétimo dia. Finalmente, as pessoas retomam as suas atividades cotidianas e 

voltam a reunir-se novamente quarenta dias depois, para a realização da cerimônia de 

Figura 13 - phazira criando o espaço das mulheres em um funeral 
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quarenta dias (quaresma), na qual, para além de orações, é feito um banquete servido a 

todos os presentes, marcando desta forma o fim do luto da família.107 

Durante esse período de luto, as mulheres dormem no interior da casa, como 

vimos, fazendo companhia e apoiando a nankhwele, a “viúva”, que também pode ser a 

mãe, irmã, filha, enfim, a mulher “mais próxima” do falecido. A nankhwele é 

identificável através, também, de um mucumi. Sania comenta que a mulher que perde 

um marido ou filho, “lá onde ela dorme, deve ser coberta de mucumi. Para chamar 

atenção às outras pessoas que vierem de que ‘epa, a pessoa, a viúva, por exemplo, é 

aquela que está coberta’.” 

Tiram outro mucumi pra cobrir a ela. Ou então se for uma mãe, é 

coberta de mucumi e é amarrada essa parte da cabeça, ela ali em vez 

de pôr lenço, tiram-lhe o lenço e dobram, amarram a cabeça dela, tipo 

uma fita. Quando as pessoas vierem, logo lhe chamam de coiso, as 

pessoas dizem ‘eh, nankhwele tule’, ela ali é chamada de nankhwele. 

(Sania, 25/04/2017) 

 

Dessa forma, já podemos entrever como os mucumis operam nos ritos funerários 

fazendo-fazer espaços íntimos, privados, secretos, além de marcar e distinguir a 

nankhwele, a mulher que deve receber uma atenção e cuidados específicos nestes 

momentos delicados.108 Veremos agora, com mais detalhes, como, mesmo dentro da 

phazira, ainda se mantém um minucioso cuidado para guardar os segredos do morto. 

 

Preparação do corpo 

Sania me explicou com mais pormenores o processo de lavagem do corpo, no 

qual se utiliza três mucumis: o corpo é enrolado no primeiro mucumi e lava-se por cima 

do tecido, para que outros não vejam, mas também para não haver contato direto entre o 

																																																													
107 O período do luto, e, sobretudo o banquete após os quarenta dias, é um dos motivos de divergência 
entre as diferentes “correntes” islâmicas (nakhasacos e halissunas), atualmente presentes em 
Moçambique. 

108 Curiosamente, todos os exemplos que me foram relatados pareciam se basear na situação de um 
homem falecido. Mas um homem também pode ser chamado nankhwele quando sua esposa falece. 
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cadáver e as pessoas que realizam a limpeza.109 Durante este procedimento, realiza-se 

também uma limpeza abdominal, na qual retiram-se todas as excreções, e tapam-se os 

ouvidos e o nariz com algodão. Sania continua:  

Depois do banho tiramos aquele primeiro mucumi, guardamos, e 

colocamos o segundo mucumi. O [segundo] mucumi também limpo, 

colocamos aí e passamos com uma água mais limpa, mais pura, água 

sagrada, abençoada, passamos também por cima daquele mucumi a 

partir da cabeça até embaixo. Daí tira-se aquele segundo, guarda-se. 

Depois de se guardar, leva o terceiro mucumi, já cobre o cadáver, daí 

deixam para quando chegar a hora do cadáver já virem lhe vestir. As 

pessoas também não podem lhe vestir assim, abertamente, ela deve 

estar lá dentro do mucumi e ser vestida lá mesmo, com um familiar, aí 

tira-se o mucumi depois de ele vestir, para as pessoas se despedirem 

dele. Aí já são três mucumis. O primeiro do primeiro banho, o 

segundo do segundo banho e o por último a coberta após o banho. 

(Sania, 25/04/2017) 

 Como já foi comentado, quando Sania fala em “vestir” o cadáver, não se trata de 

colocar suas roupas favoritas. O xehe Mustafa acentua essa diferença em relação aos 

rituais funerários cristãos, nos quais a pessoa é enterrada com roupas, mechas, tranças, 

unhas postiças, etc., o que lhe parecia absurdo, pois a passagem não deveria ser 

realizada com apegos terrenos, e, ademais, isso colocaria em risco a limpeza realizada 

previamente. A sujeira das roupas – o “casaco sujo”, o “xixi na calça”110 – perturbam a 

purificação do corpo para o enterro. O cadáver é, portanto, vestido com três capulanas 

brancas – chamadas de santa, essanta em emakhuwa, ou de cafán em árabe – e, depois 

de enrolado, é amarrado com três fitas deste mesmo pano branco, chamadas páfuta, nos 

pés, no meio do corpo e na cabeça. Segundo Davy, um amigo que também nasceu na 

Ilha de Moçambique e já passou pelos ritos de iniciação, o morto envolto no cafán fica 

parecendo um rebuçado (bala enrolada no papel). 

																																																													
109 O xehe Mustafa também relata que se deve usar luvas durante essa limpeza, e não tocar nas áreas 
íntimas, para prevenir doenças, pois o falecido pode ter contraído cólera, ou outras doenças 
transmissíveis.	

110 Trata-se das últimas gotas de urina que podem contaminar a calça e as roupas interiores. Estas regras 
de higiene também estão relacionadas à maneira na qual os muçulmanos praticam suas orações: eles 
sempre devem passar por pequenos rituais de purificação – udus –, tomarem banho ou lavarem-se antes 
de orar. Assim, é comum que os homens muçulmanos andem com uma garrafinha de água para lavar suas 
partes íntimas toda vez que urinarem, para evitarem a contaminação das últimas gotas de urina. É 
necessário estar purificado para entrar em contato com Deus (Allah).  
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  Além do invólucro de capulanas brancas – as essanta –, ainda são utilizados 

mais quatro mucumis, segundo Sania111, no momento de levar o corpo até o cemitério e 

depositá-lo na cova. O cadáver é colocado sobre a djanaiza: espécie de maca usada 

pelos muçulmanos para transportar os cadáveres. Geralmente é feita em madeira ou 

mesmo barras e/ou tubos metálicos, com uma espécie de braços nos quatro cantos, para 

permitir que seja carregado com facilidade. Um dos mucumis é utilizado para envolver 

a djanaiza, cobrindo o corpo já “embalado” durante todo o percurso.  

 

Enterro 

 Aiúba relata, a partir de sua experiência pessoal, sobre o percurso até o 

cemitério: 

Depois do Swalati de Djanai112, aos homens (adultos) cabe-lhes a 

responsabilidade de carregar o djanaiza sobre os ombros, sendo quatro 

homens de cada vez (um em cada canto). Na medida em que as 

pessoas vão caminhando em direção ao cemitério, vão se permutando 

até chegar à cova, previamente preparada, onde vai se fazer a 

sepultura. A tarefa de transportar os materiais usados nos ritos 

funerários (capulana, macuti e água) cabe aos homens mais novos 

(que tenham passado pelos ritos de iniciação). Os idosos e xehes, pela 

sua experiência, têm geralmente a tarefa de orientar as cerimônias.  

Ainda tenho memórias vivas da minha participação neste tipo de 

cerimônias enquanto criança na pacata vila costeira de Moma, onde 

																																																													
111 A questão dos números de mucumis pode variar, assim como outras questões pertinentes às regras do 
enterro, tanto pela falta de possibilidades da família (que pode simplificar o processo), quanto pelas 
diferenças entre as duas “versões” do Islã atualmente presentes nas zonas costeiras do norte de 
Moçambique. Grosso modo, os nakhasacos são tidos como “tradicionalistas”, “conservadores” e são uma 
vertente mais próxima das “tradições africanas”, com chefes mais antigos, ligados às confrarias islâmicas 
que se estabeleceram no litoral de Moçambique, e estaria mais associada aos costumes populares 
(banquetes nos ritos fúnebres, capulana para cobrir as mulheres, etc.). Os halissunna são uma vertente 
chamada “moderna”, “desenvolvida”, ou mais “dinâmica”, atrelada ao Conselho Islâmico, que segue uma 
doutrina mais universalizante, com regras colocadas de cima para baixo. Essas divergências se 
manifestam também no momento das mortes e dos funerais. Estas distinções certamente apresentam mais 
nuances e complexidades, mas não cabe aqui entrar nos detalhes dessas tensões. Para mais informações 
ver o livro de Lorenzo Macagno, Outros Muçulmanos – Islão e narrativas coloniais (2006).  

112 Ou Salatul Janaza. A última oração coletiva antes da sepultura do corpo. É geralmente feita na casa do 
malogrado num alpendre localmente conhecido por Nipantha (geralmente coberto por macuti ou uma 
lona), na mesquita, ou mesmo no cemitério (caso haja condições para tal). Os homens formam uma fila 
em frente ao djanaiza e sob o comando de um xehe são recitadas Duás (orações) de despedida visando 
pedir a Allah (Deus) para que conceda o Jannat (Paraíso) ao malogrado.  
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nasci e fui criado, e que, como nos referimos anteriormente, tem 

muitos aspetos em comum com a Ilha de Moçambique do ponto de 

vista social e cultural. Estes ritos funerários constituíam para os 

meninos da minha idade que tinham passado pelos ritos de iniciação, 

obviamente, uma oportunidade de demonstração da nossa maturidade: 

sentíamo-nos orgulhosos pela oportunidade de fazer parte de 

cerimônias de tamanha importância. E isto tornava-nos diferentes de 

outras crianças que ainda não tinham passado pelos ritos. Até porque, 

quando nossos pais mandavam-nos aos ritos de iniciação, afirmavam 

que um dos propósitos era o de podermos participar em seus funerais, 

na eventualidade deles partirem para a ‘outra vida’. (Aiúba e 

Assunção, no prelo) 

 É interessante perceber, em seu relato, como a capacidade de enterrar os mortos, 

sobretudo aqueles da própria família, é relevante e valorizada, sendo um dos pontos 

importantes dos ritos de iniciação. Mariamo também me contava como foi importante 

para ela, durante todo o processo de adoecimento e falecimento de seu marido, que sua 

filha mais velha, Ilda, tendo passado pelos ritos de iniciação, já soubesse o que estava 

acontecendo e pudesse lhe auxiliar. Suas filhas mais novas, segundo ela, não tinham 

ideia do que se passava: é durante estes ritos que se aprende a identificar e lidar com a 

morte. Este me parece um ponto fundamental, que é muito mais explorado na literatura 

acerca dos ritos de iniciação masculinos (Medeiros, 2007), do que dos femininos 

(Arnfred, 2011; Cossa, 2014; Osório e Macuacua, 2013), que veremos na próxima 

seção. 

 Voltando aos ritos funerários, após o transporte da djanaiza, chega o momento 

do sepultamento do corpo. Ela é colocada próxima a uma cova previamente aberta, que 

contém, em seu interior, uma outra cova, menor, feita na medida do corpo que será ali 

depositado. Neste momento, o xehe que lidera a cerimônia convida alguns próximos do 

finado para entrar na cova grande, receber o corpo e depositá-lo, em seguida, na cova 

pequena. São parentes próximos ou amigos, sempre em número ímpar, com no máximo 

sete pessoas, que realizam esta tarefa.  

 Novamente os mucumis serão utilizados para cobrir e proteger da vista dos 

menos íntimos o corpo que está sendo sepultado: abrem-se estas capulanas de grandes 

dimensões cobrindo a área da cova e parte da djanaiza, tapando todo o procedimento 

que será realizado dentro da cova. 
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 Do lado de dentro dos mucumis, o corpo é, então, colocado lateralmente na cova 

menor, e em contato direto com a terra. As três fitas (páfutas) são desamarradas e 

retiradas junto com o algodão dos ouvidos, “para permitir que haja uma boa 

comunicação entre o anjo Jibril113 e o finado.” (Aiúba e Assunção, no prelo). Ainda 

debaixo dos mucumis, coloca-se, sobre o corpo, o macuti (folhas de palmeira) ou 

pedaços de madeira – de acordo com as condições financeiras da família. Depois disso, 

ainda coloca-se uma camada de terra molhada nas extremidades da cova menor, para 

que fique protegida da camada de terra/areia que será jogada na cova maior pelas 

pessoas do lado de fora da cova. Quando os homens que depositaram o corpo saem da 

cova maior, retira-se o mucumi que a cobria e, paulatinamente, os presentes jogam areia 

ou terra, seja com instrumentos como pás e enxadas, seja com as próprias mãos. Por 

último, o xehe joga a água (que foi levada em um recipiente) por cima do túmulo e faz 

as últimas orações (Duás). 

... 

 As capulanas, ou sua variante mais apropriada para os rituais – os mucumis –, 

estão presentes em todas as fases do processo funeral, operando divisões (espaciais), 

distinções (para a/o nankhwele), proteções (para os vivos que lidam com os mortos), e, 

sobretudo, mantendo coberto, tapado, invisível, aquilo que não deve ficar à vista de 

todos e qualquer um. Isso é importante tanto para salvaguardar a imagem e honra da 

pessoa falecida, como apontou Sania, acerca das fofocas sobre o cadáver, quanto para 

proteger aqueles que não podem presenciar ou ver estas cenas. Como vimos na seção 

3.1, para uma criança que não passou pelos ritos de iniciação, ver um morto é malavi – 

algo fora da compreensão, potente, assustador e perigoso. 

 Desta maneira, pode-se entender como as capulanas “guardam muito segredo”, 

se relacionando intimamente ao nascimento, ao sangue, e à morte (e aos rituais e regras 

que os acompanham). Vamos nos debruçar, finalmente, sobre os ritos de iniciação – 

mais particularmente os femininos – nos quais ensina-se sobre essas propriedades da 

capulana. Como veremos, os batuques, ou mwali114 (outros nomes para estes ritos), são, 

																																																													
113 De acordo com o Qur’an (Corão, livro sagrado do Islã), Jibril (Gabriel) é um anjo com o qual o finado 
mantém o primeiro contato.  

114 Segundo Medeiros (2007, p. 149), mwali em emakhuwa significa “luz”, “alumiar”. 
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como os funerais, marcados e delimitados espacialmente pelos tecidos, sendo as 

capulanas e mucumis elementos materiais muito importantes para sua realização. 

 

3.3	–	Os	segredos	das	mulheres	

 Os ritos de iniciação femininos são eventos intimamente conectados às 

capulanas por diversos motivos. Como vimos na fala de D. Mariamo, no início do 

capítulo, é nos ritos que se inculca à mulher “a partir da primeira menstruação, que ela 

deve tomar certos cuidados” e “um desses cuidados é que ela deve andar sempre com a 

capulana, porque a capulana guarda muito segredo”. Para além dos ensinamentos, como 

veremos, a capulana é um elemento material muito importante para criar os espaços 

rituais, que devem ficar separados e fora de vista, bem como um meio de obter dinheiro 

para a realização dos batuques. Ademais, ela cobre os recém-iniciados e iniciadas 

quando estes voltam para casa e são re-apresentados à comunidade – no caso dos ritos 

mais longos –, fazendo-operar as divisões que marcam a passagem da infância para a 

idade adulta.  

 Não pretendo aqui fazer uma discussão teórica sobre este extenso assunto que já 

motivou diversas etnografias. Como foi explicitado anteriormente, optei por me dedicar 

aos meus próprios dados de campo, restringindo a bibliografia e a discussão teórica às 

etnografias mais diretamente conectadas à região norte de Moçambique, e ao território 

macua em particular.  

Os ritos de iniciação, sobretudo os femininos, inserem-se atualmente em 

controvérsias sociais e são alvos de críticas e combate por parte do Estado 

Moçambicano e de ONGs locais e internacionais que se alinham a uma agenda de 

combate à violência de gênero e empoderamento feminino. Historicamente, diversas 

práticas corporais e rituais femininos foram combatidos em Moçambique tanto pelos 

missionários cristãos e pelo Estado colonial português, quanto pelo Estado socialista da 

Frelimo, como aponta Osmundo Pinho (2015), sem que, no entanto, estes deixassem de 

ser praticados. Como relatado a partir de depoimentos orais por Arnfred (2011, p. 138) e 

Cossa (2014, p. 48), as mesmas pessoas que durante o dia entoavam os gritos de 

“abaixo os ritos de iniciação” nas reuniões comunitárias e comícios da Frelimo, à noite 

continuavam a fazer os ritos, de forma secreta, “no mato”. Apesar das transformações e 
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adaptações dos ritos a variadas situações e contextos – introdução de enfermeiros, 

adaptação ao calendário escolar, “islamização” nas partes costeiras, etc. – o caráter 

resiliente desta prática, e o gosto com o qual muitas mulheres falam sobre os batuques 

(forma de se referir aos ritos femininos), denota sua importância e interesse para as 

pessoas que os realizam. 

 Não pretendo discutir com muitos detalhes os pontos mais presentes em parte da 

literatura moçambicana sobre os ritos de iniciação (Osório e Macuacua, 2013; Osório e 

Silva, 2008). Trata-se de uma literatura feminista engajada que pretende reduzir alguns 

danos acarretados, nessa visão, por essas práticas, como: a manutenção e reprodução de 

lógicas patriarcais e androcêntricas a partir dos ensinamentos transmitidos nos ritos, as 

práticas corporais de alongamento dos lábios vaginais enquanto formas de mutilação do 

corpo feminino, a sexualização precoce das meninas, os casamentos prematuros, etc. 

Tentarei, ao contrário, seguir o que minhas amigas e interlocutoras me ensinaram e 

mostraram acerca dessas práticas. Meu enfoque se dará, portanto, a partir da perspectiva 

de mulheres adultas já iniciadas, que participam de batuques de outras meninas desde a 

adolescência, posto que foram as pessoas com as quais tive mais contato. Apesar de 

todas as controvérsias que envolvem os ritos de iniciação femininos e as práticas 

corporais que os acompanham, historicamente e nos dias atuais, estas continuam sendo 

práticas muito valorizadas pelas mulheres com quem convivi. 

 Este é um primeiro ponto digno de ser ressaltado: apesar de tratar-se de um 

conhecimento “secreto”, que não deve ser verbalizado, sobretudo para os homens, as 

mulheres gostavam muito de abordar esse assunto comigo. Não era tanto sobre o ritual 

em si (sua estrutura, como se organiza, etc.), e sim sobre o que elas aprenderam ali, 

sobretudo os ensinamentos que envolvem técnicas de embelezamento e sedução, que 

geravam conversas animadas com muitas gargalhadas. Elas também gostavam de me 

perguntar sobre as práticas e técnicas corporais associadas à sexualidade e ao erotismo, 

sobre o que se faz no Brasil e qual efeito sobre os homens: conversas que giravam em 

torno de temas como depilação, tatuagens (escarificações), uso de missangas, a forma 

de mexer o corpo ou especialmente os quadris, e sobretudo acerca das ithuna – técnica 

de alongamento dos pequenos lábios. Algumas amigas, ou até mesmo mulheres com 

quem eu tinha menos intimidade, achavam que era muito importante que eu aprendesse 

suas práticas e levasse esse conhecimento para outras mulheres no Brasil, que assim 

saberiam como agradar seus maridos e preservá-los. 
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 Em minha primeira experiência de campo em 2015, fiquei intrigada com este 

tema, pois já havia sido motivo de muitas conversas entre as amigas que fiz no bairro de 

Natikiri e Murrapaniua, em Nampula. Eu notava uma discrepância forte entre o modo 

como as mulheres falavam sobre os mwali e o modo como os ritos de iniciação eram 

abordados na mídia e em discursos oficiais, do governo ou de ONGs locais e 

internacionais, o que contribuiu para aumentar meu interesse. Mas, como o período 

mais frequente dos ritos de iniciação ocorre entre dezembro e janeiro (período das férias 

escolares), este não coincidiu com o momento em que estivemos em Nampula. Só pude 

participar, junto com Raul, no início do trabalho de campo, de uma festa de saída de 

ritos de uma menina maconde (grupo étnico da província ao norte de Nampula), cuja 

família vivia no bairro de Murrapaniua.  

Quando regressei em 2017, tinha grande vontade e curiosidade de participar de 

algum batuque, caso fosse convidada para tal. O período também não me parecia muito 

propício, pois viajei entre março e maio. No entanto, o movimento de procurar “as 

donas” das capulanas, de viajar para o litoral na Ilha de Moçambique, como me foi 

indicado por tantas pessoas, também me possibilitou aprender mais sobre os ritos de 

iniciação femininos e participar de batuques. Nas partes costeiras principalmente, mas 

também entre a vasta população muçulmana da cidade de Nampula, outro momento em 

que ocorrem muitos batuques é o período que antecede o Ramadã, que neste ano 

decorreu entre 26 de maio e 24 de junho: nesta época, além do jejum diurno, a 

purificação também passa pelo silêncio dos tambores (batuques) e pela cessão de 

qualquer atividade ritual ou festiva. Por isso, muitos ritos são realizados nos dois ou três 

fins-de-semana que antecedem o Ramadã. 

A primeira experiência com os ritos de iniciação femininos que tive na Ilha, no 

entanto, foi uma situação particular e “criada” por Sania, suas irmãs, sobrinha e suas 

vizinhas, com o intuito pedagógico de me mostrar o que acontece nos batuques e o que 

se ensina à menina que está sendo iniciada. Nesta “simulação” as mulheres que 

realizaram o papel de iniciandas já haviam sido dançadas115 anteriormente, e as outras 

																																																													
115 Uma das expressões para falar sobre a iniciação em emkhuwa é wineliwa (ou wineliya), traduzida no 
português pelas formulações “ser dançada” ou “ser batucada”. As formas de construção de frases na 
língua macua utilizam muito a voz passiva, e, ao traduzir para o português, uma série de ações, que 
estamos acostumados a pensar como sendo exercidas por um sujeito, transforma-se semanticamente. 
Acredito que esse estranhamento semântico seja interessante para entender como é concebida a iniciação 
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mulheres também já haviam participado de muitos outros batuques. A conselheira que 

foi chamada, Mamá Rapia, que vivia ali perto, havia sido conselheira dos ritos de várias 

meninas da família de Sania. O evento se desenrolou no pequeno “quintal” da casa de 

Sania – um corredor estreito que não era compartilhado com outras casas, deixando a 

situação, portanto, mais privada – e envolveu oito mulheres (número muito menor do 

que o normal de um batuque).  

Também vale realçar a especificidade dessa simulação. Algumas dessas 

mulheres, por portarem atualmente o hijab – a irmã de Sania inclusive usa a burca – 

aderiram a um modo de comportar-se que interdita a dança e o canto. Sania, por 

exemplo, ainda vai a batuques, mas não dança mais com as mulheres no meio da roda, e 

mantém uma postura mais discreta, observando e participando sem gritar, bater palmas 

ou gargalhar, como é comum para as mulheres nesses ambientes. Nesta situação, 

portanto, elas estavam também simulando um comportamento que não mais lhes era 

permitido (pela religião, pelo marido, por elas mesmas). Também não foi difícil trazer 

as vizinhas para nosso “batuque simulado”, que vieram rapidamente e muito animadas. 

Em pouco tempo, toda a situação foi armada e teve início a “iniciação de Nima”. 

 

Primeiros ritos  

Ohimeria 

 Quando estava hospedada na casa de Sania, recebíamos diariamente a visita de 

sua irmã, Zaida, que estava grávida e precisava de cuidados. Sania havia lhe explicado o 

que eu estava fazendo ali, e ela então me perguntou se eu queria estudar a tradição 

macua e se já haviam me explicado sobre os ritos de iniciação. Sania lamentou o fato de 

terem cancelado os batuques de sua filha, Suraida, de 12 anos, que seria iniciada 

naquele fim de semana. Zaida sugeriu, então, que chamassem uma vizinha, que havia 

iniciado Nima (sobrinha que vive com Sania, de 16 anos) e outras meninas da família, a 

mamá Rapia Suahele. Mediante um pequeno pagamento (que é norma nessas situações), 

a mamá Rapia veio e junto com Nima, Zaida, Sania e outras vizinhas e amigas, 

																																																																																																																																																																																			
(“ser dançada”), assim como o nascimento (“ser nascido”). Isso também nos convida a pensar na ação 
como algo mediado e atravessado por outras agências que não apenas a do sujeito da ação. 
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realizaram a “simulação” de um rito de iniciação para me explicar o que se ensina e o 

que se faz ali.  

 Com isso pude compreender algumas diferenças básicas entre os ritos do interior 

e os do litoral, sobre os quais tinha menos informação. A mais importante se relaciona 

ao fato de no litoral os ritos terem duas “fases” principais, a primeira quando aparece a 

menstruação, ohimeria, e a segunda apenas antes do casamento, ossinkia, na qual se 

ensina sobre sexualidade e como tratar o marido. Esta diferença também está 

relacionada à forte islamização das regiões costeiras da província de Nampula, que tem 

como valor a virgindade antes do casamento, o que não era o caso no interior da 

província, como relata Arnfred (2011), acerca das brincadeiras (sexuais) antes da 

iniciação, e do sexo com cerimônia após o mwali (nome dos ritos de iniciação 

coletivos). 

 As conselheiras dos ritos (no caso, a mamá Rapia) muitas vezes são também 

curandeiras. O ritual de ohimeria começa como uma consulta a uma 

adivinha/curandeira, devido à “doença”, ao sangue que a menina não entende de onde 

vem. A ideia é deixar a menina assustada com a primeira menstruação e só explicar o 

que é e como tratá-la no momento do ritual.116 Segue-se então com os procedimentos de 

uma adivinhação: mamá Rapia coloca um pedaço de brasa em um recipiente com água, 

e enquanto vê a brasa derreter em cinzas, entoa cantos em emakhuwa. Outras mulheres 

colocam um pano branco no colo de Nima e jogam algumas moedas. É sempre 

necessário haver algum tipo de pagamento por tratamentos e adivinhações com médicos 

tradicionais, e o pano branco normalmente é usado como superfície para uma série de 

oferendas a espíritos e ancestrais. Mamá Rapia termina a adivinha e declara que “ela foi 

atirada”, e faz o tratamento com a vacina117, chupando a barriga de Nima “para não 

																																																													
116 Digo “a ideia”, pois dificilmente a menina entrará nos ritos sem saber absolutamente nada a respeito da 
menstruação ou do seu corpo. Em outros contextos pode ser que isso acontecesse, mas, como observa 
Segone Cossa, não se pode subestimar a troca de informação e brincadeiras entre jovens: “informação 
sobre os conteúdos dos ritos de iniciação sempre existiu, principalmente entre primos, irmãos e amigos 
que em termos cronológicos têm quase a mesma idade, mas que por motivos diversos são iniciados em 
momentos diferentes. Ninguém entra nos ritos de iniciação como tábula rasa. O silêncio (...) faz parte de 
um acordo social “implícito” entre os membros dessa comunidade afetiva”. (Cossa, 2014, p. 60). 

117 O termo vacina é usado para diversos tratamentos com médicos tradicionais. As vacinas podem ser 
pequenos resíduos inseridos embaixo da pele a partir de um pequeno corte, no pulso, nas costas, deixando 
uma marca, cicatriz ou queloide. Muitos homens macuas que conheci em Nampula carregavam estas 
marcas de vacina, que haviam tomado quando crianças. 
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sentir aquela dor, para ser curada”. Enquanto realiza esse procedimento, uma outra 

mulher segura Nima por trás para que ela não se mexa, enquanto ela ri nervosa, como 

sob o efeito de cócegas. É necessário ter em conta que Nima já passou por essa 

experiência anteriormente, e não está assustada como uma noviça estaria, mas parece 

não deixar de sentir os efeitos dos toques no seu corpo e de toda a situação criada ali. O 

comportamento das meninas que estão sendo iniciadas deve ser de respeito, com a 

cabeça baixa, olhos baixos, sem demonstrar emoções, em uma expressão contida e 

discreta. O oposto das mulheres que acompanham o ritual, fazendo os ululus 

celebratórios em momentos diversos, rindo alto, por vezes zombando da noviça, 

dançando, batendo palmas.118 

 Além da adivinhação119, são performadas pequenas cenas “didáticas”, nas quais 

algumas das mulheres interpretam a mãe de Nima, outras interpretam Nima, e criam 

situações de desobediência e mau comportamento e suas consequências. Mostram 

também de onde sai o sangue, tocando e cantando em cima de Nima. A cada cena segue 

um ikano (música de ensinamento), cantado pela conselheira e repetido em coro pelas 

demais mulheres, referente aos diversos tabus da menstruação. Canta-se sobre os 

perigos, “se tomar banho num rio/lago e deixar sair aquele sangue e depois crianças 

beberem aquela água, crianças vão morrer, porque aquilo é veneno”. Também sobre 

seus interditos: não se deve jejuar, rezar ou fazer Ramadã quando está com sangue, ou 

entrar na mesquita; não se deve salgar a comida ou espremer coco; não se deve “brincar 

ou se meter com homem”; e também é necessário sempre se lavar, com discrição, nesse 

período. Ensina-se como amarrar uma capulana de forma a fazer a ncontha (a já referida 

“calcinha de capulana”, amarrada na cintura, reforçada nas partes íntimas, que deverá 

absorver o sangue), e como lavá-la e guardá-la fora das vistas de outras pessoas.  

																																																													
118 O ponto de discrepância entre o comportamento/sentimento das noviças e o das mulheres iniciadas é 
desenvolvido por Signe Arnfred em diversos textos (Arnfred, 2011[1999]; [2008]; [2010]) quando 
argumenta que, contrariamente às interpretações que veem nos ritos de iniciação apenas expressões da 
opressão patriarcal e da submissão das mulheres aos homens, nestes rituais macuas o que se pode 
perceber é uma opressão inter-geracional entre mulheres: as mais velhas ensinando, às vezes de forma 
violenta, as mais novas como devem se comportar. 

119 Até onde consigo perceber, a adivinhação é tanto real – pois realizada por uma especialista, usando os 
mesmos procedimentos, da adivinha, da vacina, etc. – quanto uma “cena”, pois a mãe, madrinha e demais 
mulheres que acompanham a garota sabem o que é o sangue e de que “doença” se trata.  
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 Após cada ikano, há pequenos momentos celebratórios nos quais as mulheres 

dançam e lançam moedas para Nima, ou umas para as outras (ação de thuvelar). Findos 

os ensinamentos, é momento da dança coletiva, no qual a menina também deve integrar 

a roda para dançar: movimentos rítmicos acentuando o quadril nas laterais, marcando o 

tempo junto com os tambores (também chamados de batuques, tocados por mulheres), 

ou, nesse caso, com as palmas.  

 

 Ossinkia 

 Depois do ohimeria, passamos ao ossinkia, segunda fase dos ritos. Nima foi 

retirada do ambiente, pois ainda não passou por essa iniciação, e uma das vizinhas fez o 

papel da “noiva”. Nesta parte os ikanos referem-se, sobretudo, à forma como se deve 

tratar o marido, e as instruções sexuais também são performadas pelas demais mulheres 

que participam dos ritos. A parte mais animada e esperada do batuque se dá quando as 

mulheres vão lhe ensinar a “dançar o mussiro”. Mussiro é uma planta com a qual se faz 

um creme, muito utilizado, sobretudo no litoral, para passar sobre a pele do rosto e do 

corpo, por seus efeitos estéticos e cosméticos.120 O pau de mussiro é raspado sobre uma 

pedra para se extrair o pó que, misturado à água, será passado sobre o corpo. Além do 

uso no rosto das mulheres para embelezar e rejuvenescer, também é comum “esfregar 

mussiro” nos maridos, sobretudo às sextas-feiras, para que fique bonito e preparado para 

ir à mesquita, como me explicou Sania. “Singar” (esfregar) o homem, (ossinkia 

mulopwana nsiro) ou a si mesma, é uma ação de cuidado e embelezamento, que gera a 

admiração alheia:  

Daí ele quando sai fora, todos os homens ficam “oh”, admiram né, 

“estás muito diferente, estás um pouco claro, o quê que se passa?”, e 

ele começa a se exibir “kiro ossinkia naamwaraca”, numa de que “me 

esfregaram com minha mulher”, “me singaram com minha mulher”. 

Aí eu saio muito diferente de dentro de casa, saio mais bonita, saio 

toda eu maquiada, toda eu bem sofisticada, e vou. Porque são ritos 

muito importantes, toda mulher quando vai pra lá quer ficar bonita que 

nem as outras. (Entrevista com Sania, 25/04/2017) 

																																																													
120 O mussiro no rosto, assim como a capulana, tornou-se uma imagem-símbolo da mulher macua e 
também da mulher moçambicana.  
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 Os movimentos que envolvem o “esfregar mussiro”, tanto na pedra para extrair o 

creme, quanto ao passá-lo no corpo do marido, entram na esfera do erotismo, e 

conduzem a uma situação sexual. Assim, para ensinar à noiva – que iniciará sua vida 

sexual após o casamento –, as mulheres nos ritos de iniciação começam a esfregar o 

mussiro ao som dos batuques, movimentando o corpo e, sobretudo, os quadris, de forma 

rítmica, integrando o movimento de vai-e-vem dos braços que esfregam a pedra por 

todo o corpo. A noviça fica sentada, com as pernas esticadas e sua postura reservada e 

quieta, apenas observando. Com a intensificação dos movimentos e do ritmo dos 

batuques, a mulher deixa a pedra, se levanta, deixa cair a capulana (ficando só de 

calcinha, na maioria das vezes, e exibindo as missangas nos quadris) e usa o pau do 

mussiro como um pênis, na região da virilha, se aproximando da noviça, como o marido 

faria. A forma de ensinar e aprender passa pela performatização das situações pelas 

quais a iniciada irá passar, e as mulheres ora fazem o papel feminino ora o masculino 

para demonstrar essas situações. Demonstram-se os movimentos que a mulher deve 

fazer na cama, como provocar o marido para o ato sexual e como limpá-lo 

apropriadamente após o coito. Após dançar o mussiro, novamente as mulheres se 

reúnem em círculo para dançar juntas ao som do batuque, já vestidas de suas capulanas. 

Depois de “ser dançada/ ser batucada”, (wineliya), a menina é levada para um banho 

ritual, e, no litoral, esfregam o mussiro (misturado com coco) em seu corpo, como dizia 

Sania, “para sair toda a sujidade de criancice”. 

 Esta experiência inicial com os ritos foi importante para uma primeira 

compreensão, pois a cada etapa Sania ou sua irmã traduziam o que estava sendo dito ou 

apresentado para mim. Tentei resumir as etapas principais e acentuei aquelas que mais 

interessam para este estudo, mesmo que outros aspectos pudessem ser salientados e 

explorados. Participar de um batuque efetivo me permitiu apreender melhor outros 

pontos que compõem o ambiente, a preparação e a realização dos ritos. 

  

Mais ritos – os batuques de Fatinha 

Preparação  
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 Como já mencionei anteriormente, o período anterior ao Ramadã coincidiu com 

o momento no qual estive na casa da Sania, no final do meu trabalho de campo. Nesse 

período, é possível ouvir, seja de dia ou de noite, batuques em vários pontos dos bairros 

da cidade de macuti. Uma amiga de infância de Sania, Fatinha, estava preparando os 

batuques de sua filha, Deise, que acabara de menstruar (ohimeria), e de sua sobrinha, 

Mima, que iria se casar (ossinkia).  

 Sania me chamou para participar dos batuques e fomos à casa de Fatinha no dia 

anterior para comprar as capulanas. Ao chegar lá, Sania me apresentou, “esta aqui é 

uma minha irmã, que Assane trouxe, e também é minha amiga”. O fato de estar na casa 

de Sania (ou de Lucília em Nampula) fazia com que as pessoas me dissessem “ah, já 

tens família cá”, e facilitava (até certo ponto) romper com a distância marcante de ser 

mucunha (branca) e estrangeira ali. Mesmo assim, as mulheres brincavam com essa 

situação, insinuando que eu teria muito dinheiro e poderia comprar muitas capulanas 

nas mãos delas ou para elas.  

 A venda de capulanas que antecede os ritos é fundamental para sua realização, 

primeiramente, por ser uma forma de arrecadar dinheiro para cobrir os custos do evento. 

Assim, no caso destes batuques, Fatinha havia escolhido uma capulana específica e 

comprado algumas peças. Uma peça é o equivalente a seis capulanas inteiras, e pode ser 

comprada em lojas e armazéns (geralmente na cidade de Nampula), por um preço 

inferior ao de cada unidade. Nos ritos de iniciação é ideal que todas as mulheres, 

sobretudo as mais próximas, ou aquelas que têm condições de comprar, estejam vestidas 

com a mesma capulana. Com isso as “convidadas” dos batuques devem comprar na mão 

de Fatinha, e o lucro é revertido para os gastos que ela tem: pagamento das conselheiras 

e batuqueiras, gastos com comida ou bebida após os ritos, construção do espaço onde 

será realizado, etc. Essa capulana torna-se, assim, vinculada ao “batuque da Mima” ou 

ao “batuque da Deise” – posteriormente, quando usada ou guardada em uma mala pode 

fazer recordar este evento – e também vincula as mulheres que participam deste ritual.  

 Além de serem as roupas para os ritos, e o meio através do qual se consegue 

dinheiro para realizá-los, as capulanas também são essenciais na criação do espaço onde 

se dará o ritual. Os mucumis são usados, junto com o macuti (folha de palmeira 

entrelaçada) ou lona, para criar a nipantha – espécie de alpendre, que ocupa o quintal ou 
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uma rua/viela do bairro próxima à casa.121 Com estacas de madeira, macuti ou lona em 

cima, e os mucumis cobrindo as laterais, cria-se um espaço secreto para a realização do 

batuque, onde só as mulheres podem adentrar. No interior da província de Nampula, os 

batuques podem ser realizados “no mato”, em locais específicos, onde os homens 

também não podem passar, mas, na Ilha de Moçambique, sobretudo na parte insular – 

de 1km2 – não há espaço para fazer algo escondido, portanto este espaço deve ser 

fabricado.  

 

Os batuques 

 Chegando perto da casa de Fatinha, já era possível ouvir o som dos tambores (os 

tambores, assim como a música, assim como todo o evento, são chamados de batuques). 

A rua de areia na qual andávamos dava para a nipantha criada em frente à casa de 

Fatinha, que ficava ao lado esquerdo da rua. A nipantha era formada como uma 

extensão da casa, do lado direito levava mucumis e lonas, nas laterais e também em 

cima, e do lado esquerdo apenas mucumis, sem lona em cima. A lona é um elemento 

caro e nem todas as famílias conseguem adquiri-la, ou adquirir tantas, portanto é 

comum que se utilize ambos ou apenas mucumis para fechar a nipantha. Assim, do lado 

esquerdo havia entrada de luz, e o lado direito ficava mais escuro, fechado e secreto, e 

era nesse ambiente que a maior parte das mulheres permanecia. A frente também era 

coberta por lonas e mucumis, mas a casa de frente igualmente tapava a entrada de luz e 

protegia o local. Era por ali que se adentrava no espaço da nipantha.   

																																																													
121 Neste caso, trata-se de uma nipantha maior do que aquela construída para abrigar os homens no 
momento de um funeral. 
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Figura 14 - visão da nipantha (entrada à direita) 
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Figura 15 - visão de dentro da nipantha - mucumis ao fundo 

 

 Chegando pela lateral direita, e acessando a entrada do local, havia várias 

mulheres “a espreitar”, observando os ritos sem entrar. Talvez não fossem próximas, 

nem convidadas, e estivessem apenas curiosas. Não vi ninguém fazendo um controle da 

entrada ou observação de fora, apenas sabia que não poderiam entrar crianças ou 

homens ali.  

 Do lado “aberto” se encontrava uma pequena fogueira utilizada para aquecer o 

couro dos tambores de tempos em tempos. Este espaço ia progressivamente sendo 

ocupado, à medida que iam chegando mais mulheres e não cabiam mais no ambiente 

“fechado”. Esteiras no chão e algumas cadeiras de plástico eram utilizadas para tomar 

assento e observar os momentos de dança, aconselhamentos, etc. O espaço interior da 

casa era também acionado, com diversas entradas e saídas, sobretudo de Fatinha e das 

madrinhas, ou das próprias iniciadas, para trocar de roupa ou outras atividades122. Do 

																																																													
122 Como não adentrei o espaço, só pude ver as mudanças que ocorriam entre a entrada e a saída das 
mulheres. 
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lado “fechado”, formava-se um círculo oval com as conselheiras, batuqueiras e halimas 

(líderes muçulmanas), junto com Mima e Deise.   

	

Figura 16 – mulheres vestidas com a capulana do mwali (vendida por Fatinha) 
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Figura 17 - círculo de batuqueiras, conselheiras e halimas. Mima e Deise estendem 
uma capulana onde serão recolhidas notas de dinheiro 

 

 Mima (à esquerda) já havia passado pelos ritos de ohimeria, mas estava ali 

acompanhando sua prima. É comum que se faça ritos de iniciação com primas e 

meninas da mesma família que têm idades semelhantes. Às vezes as famílias, por falta 

de recursos, aguardam até que haja um número maior de meninas a serem iniciadas. Em 

comunidades menores, os ritos também costumam ser coletivos – assim, no interior, me 

foi dito que faziam um primeiro aconselhamento sobre a menstruação em casa, com 

uma conselheira, e depois juntavam-se os recursos para poder realizar o mwali da 

menina, normalmente junto com outras.123 No caso da família de Fatinha, realizaram na 

quinta-feira os ritos de Deise (Ohimeria), na sexta-feira os de Mima (Ossnikia), e no 

sábado houve a cerimônia e festa de casamento. 

																																																													
123 Arnfred (2011 [1999]), acompanhando ritos de iniciação femininos em Ribáuè, no interior de 
Nampula, comenta que era costume reunir as meninas e marcar a celebração para depois da colheita. 
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Figura 18 - Deise e Mima com a conselheira que entoava os ikanos 

A repetição também é um elemento importante para os rituais, como apontado por 

Arnfred (2011 [2008]): o aprendizado do que está sendo cantado pelas conselheiras não 

é necessariamente compreendido e decorado de uma só vez. Durante a vida, uma 

mulher, após ter sido iniciada, tem diversas oportunidades de re-escutar aqueles 

ensinamentos, geralmente enquanto “espectadora”, mas também, como no caso de 

Mima, re-fazendo o ohimeria para acompanhar alguém da família. Inclusive é 

importante relembrar os conselhos e as palavras “secretas” (do universo particular 

feminino da sexualidade), que funcionam como um código para saber quem já foi 

iniciada. Ilda, filha de Mamá Mariamo, uma jovem de 20 anos, me disse que tinha medo 

de um dia “lhe avaliarem” quando estivesse assistindo um mwali, pois tinha se iniciado 

aos 12 anos e já não se lembrava bem de tudo. Se alguma mulher que está presente nos 

ritos demonstra uma não-familiaridade com os conhecimentos secretos ali transmitidos, 

ela pode ser testada, e, se constatado que ela não foi ensinada e dançada, terá que pagar 

uma multa. Arnfred (2011 [2008], p. 146) dá alguns exemplos de algumas palavras 

proibidas no cotidiano e que fazem parte deste “conhecimento secreto e esotérico” e 
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perigoso: nakhapa (no litoral, em macua naharrá, a ncontha – absorvente de pano); wula 

(menstruação); ithuna (pequenos lábios vaginais, que são alongados desde a infância e 

puberdade). Eu percebi que quando perguntava sobre os usos da capulana para 

menstruação, se usasse diretamente as palavras em macua – nakhapa ou ncontha – ao 

invés de penço (absorvente), gerava risos e/ou constrangimento que não aconteciam 

com a palavra em português. Mesmo assim, muitas mulheres compartilhavam comigo 

as informações acerca destes “segredos” sem muitos problemas. 

 O momento dos batuques é, portanto, um momento de suspensão das 

interdições, no qual as mulheres podem se comportar de forma estrondosa, irreverente, 

falar tudo que é proibido. Diferentemente do cotidiano, momento no qual é necessário 

manter a discrição e a decência, sobretudo na companhia de homens. Minha presença ali 

também não as impedia de fazer provocações, brincadeiras, etc.124 Fatinha autorizou o 

uso da câmera, apenas pediu que eu guardasse no segundo dia, quando começassem a 

dançar o mussiro, posto que é um momento de maior exposição do corpo e de segredo. 

As mulheres também pediam para que eu tirasse fotos delas, posando, ou de certos 

momentos da cerimônia, me indicando onde eu poderia me posicionar, etc.: de certa 

forma, eu estava registrando para elas um momento especial, e elas queriam ver e 

guardar essas fotos depois.125 Em relação ao fato de eu não ser iniciada, ninguém me 

falou diretamente sobre isso, mas pela forma como me contavam sobre os ritos ou como 

me deixaram entrar, a impressão que tenho é que o fato de eu ser mucunha (branca), de 

fora, fazia com que eu não estivesse submetida às mesmas regras dali; e também por ser 

“para a escola”, como diziam (sendo a “escola” um regime de conhecimento outro, no 

qual o poder e o perigo das palavras não funcionam da mesma forma), pude acessar 

algumas coisas. No entanto, o fato de ser mulher certamente possibilitou minha 

presença, pois um homem, mesmo branco, não poderia entrar naquele local.   

																																																													
124 As análises de Van Gennep (1978 [1909]) e de Victor Turner (1974 [1969]) acerca dos processos 
rituais e dos ritos de passagem - como momentos de suspensão e inversão da estrutura social “ordinária” e 
dos códigos de conduta aplicados no cotidiano -, poderiam ser acionadas na descrição dos ritos de 
iniciação macuas, como faz Medeiros (2007). No entanto, como explicado anteriormente, não coube na 
proposta da dissertação aprofundar na literatura sobre ritos de passagem. Isto também reflete um viés 
teórico que pretende escapar das análises de rituais através de seus simbolismos, ou de como “refletem” 
(diretamente ou inversamente) estruturas sociais.  

125 Infelizmente, por se tratar dos últimos dias do trabalho de campo, não consegui devolver as fotos 
pessoalmente antes de ir embora, pois só há lojas de impressão de fotografias na cidade de Nampula. 
Enviei as fotos através de terceiros, no final do ano, como prometi a Fatinha e Sania. 
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Materialidades dos batuques 

 Apontei para alguns aspectos materiais que envolvem os ritos, e eu destacaria o 

mussiro e os próprios batuques (pequenos tambores tocados pelas conselheiras e 

batuqueiras) como elementos importantes que poderiam ser explorados com mais 

pormenores. O foco de atenção aqui se limita às capulanas (e mucumis), mas elas 

também não podem ser dissociadas de “outros presentes”, “outros recipientes” e do 

dinheiro.  

 A preparação para o ritual, no dia anterior, envolve comprar as capulanas e às 

vezes mandá-las ao alfaiate para fazer um fato, ou ao menos costurar a bainha, mas 

também envolve trocar dinheiro pelo máximo de moedas possível. Sania me pediu 100 

meticais (equivalente a 10 reais) para trocar por moedas de 50 centavos, 1 metical ou 2 

meticais. Levamos uma bolsinha pesada com uma infinidade de moedas de pouco valor. 

Essas moedas são utilizadas para thuvelar – uma ação importante que ocorre ao longo 

de todo o ritual. Thuvelar é lançar uma moeda ou nota (dependendo do momento), 

como forma de reconhecer a habilidade e boa performance, seja das conselheiras ao 

recitarem e dançarem os ikanos, seja das batuqueiras, seja das noviças quando são 

submetidas a alguma prova, seja das mulheres que dançam no meio da roda, sobretudo 

no momento de “dançar o mussiro”.126 O dinheiro também é recolhido por Fatinha, em 

determinado momento do ritual, assim como a prática conhecida no Brasil como “passar 

o chapéu”, mas, no caso, fazendo uso de uma capulana. Fatinha ia provocando uma por 

uma a dar mais, e celebrava quando alguém doava mais generosamente. O dinheiro 

também é recolhido, como na figura 17, pelas próprias meninas, quando devem estender 

uma capulana entre as duas para que as convidadas lancem notas ali.  

																																																													
126 Neste sentido, o verbo othuvela difere do verbo ovaha, embora os dois envolvam uma ação de 
“oferecer”, “dar”, “presentear”. Ovaha é utilizado quando algo é dado por uma pessoa para outra, 
enquanto othuvela envolve uma situação coletiva: tanto nos batuques quanto nos xitiques (espécie de 
poupança comunitária entre mulheres), a pessoa é thuvelada. 
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Figura 19 - Fatinha recolhendo dinheiro em sua capulana 

 

 Há diversos momentos de “dar”, “jogar”, ou “lançar” dinheiro. Na roda de 

conselheiras e batuqueiras, cada uma tem, ao seu lado, uma vasilha de plástico na qual 

vai recebendo essas moedas. Ao final de cada conselho ou dança (pois cada um dos 

ikanos é cantado e dançado, ou performado como uma cena), as convidadas passam 

deixando uma moeda para cada conselheira. Eram doze conselheiras no grupo, entre 

aquelas que batucavam os tambores, aquelas que faziam coro e batucavam com 

pauzinhos (ekurakwo), e duas que ficavam em pé puxando os ikanos e interagindo 

diretamente com Deise e Mima. As conselheiras recebem vários presentes ao final dos 

ritos, sempre presentes que possam ser replicados no número de doze para satisfazer a 

todas (também podem ser alimentos não perecíveis), e Fatinha deve dar mais: além de 
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thuvelá-las durante todo o ritual, ela entrega novas vasilhas e outros itens de plástico e 

uma nova capulana com lenço para cada uma.  

 Estes presentes, sobretudo as capulanas, serão utilizados nos próximos ritos de 

iniciação aos quais as conselheiras forem chamadas. Assim, há uma constante 

renovação das roupas e instrumentos utilizados para cada mwali, fornecidos nos ritos 

antecedentes, e que as diferencia das demais mulheres ali presentes.  

 Outro momento importante, em que as capulanas aparecem associadas ao 

dinheiro, é o da saída do ritual. Isto, no entanto, não acontece nestes rituais que assisti 

na Ilha. Vi isso pela primeira vez em uma festa de saída de mwali de alguns vizinhos 

macondes (grupo étnico-linguístico de Cabo Delgado, acima de Nampula), em janeiro 

de 2015, para a qual fui convidada a entrar. Estas festas de encerramento marcam a 

volta e a reapresentação da menina ou do menino iniciado à comunidade, após ter 

passado vários dias, ou até um mês “no mato”. Nestas festas já não há nenhuma 

instrução, e apenas se bebe, come e comemora o fim do mwali. As meninas e meninos 

ficam tapados por um mucumi, e é necessário dar uma moeda para que eles descubram 

seus rostos e revelem aquela nova pessoa que ali se encontra. Arnfred (2011 [2008]) 

também comenta sobre o banho ritual, o corte de cabelo e as novas roupas (capulanas) 

que as meninas recebem ao final dos ritos de iniciação em Ribáuè, interior de Nampula. 

Em uma imagem publicada pela autora, vê-se um grupo de meninas, enfileiradas, todas 

cobertas por capulanas, saindo do banho ritual. Na Ilha de Moçambique, as meninas são 

vestidas de khimão, uma espécie de camisa de manga comprida, de influência 

árabe/indiana, que se tornou “tradição da Ilha”, feita com kissambi, tecido de fios 

tingidos que formam padrões geométricos, um tipo mais “tradicional” de capulana.  

 No caso do litoral, os ritos de casamento também fazem acionar novas 

capulanas, pois é esperado, ou pelo menos era, que a família do noivo ofereça uma mala 

(baú), dentro da qual não pode faltar capulana, como me explicou D. Mariamo. “Vocês 

vêm levar a nossa filha, ela vai precisar de uma capulana pra amarrar quando for 

cozinhar para o vosso filho”, ela exemplificou.  

... 

 As capulanas estão presentes em todos os momentos do ritual, desde a 

preparação, possibilitando levantar recursos para sua realização, criando o espaço para 
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que ele ocorra, e, durante o mesmo, vestindo as mulheres que ali se encontram, 

delimitando aquelas mais próximas da família ou com mais poder aquisitivo, as 

conselheiras, e as que estão sendo iniciadas. Também são recipientes para receber 

dinheiro durante a festa. E, na hora de dançar o mussiro, ao se deixarem cair, revelam os 

segredos das mulheres – os movimentos que seduzem, as ithuna, as missangas nos 

quadris –, que elas cobrem no cotidiano. 

 

As capulanas e os ritos de iniciação 

 A primeira ideia que se poderia ter da relação entre as capulanas e os ritos de 

iniciação, com a qual também me defrontei quando estive em Moçambique pela 

primeira vez, é que se aprende a usar a capulana nos ritos, ou que a mulher só pode usar 

capulana após os ritos, já que existe uma íntima ligação, ao menos no norte do país, nas 

populações macuas, entre “ser mulher”, “ser mulher macua” e “amarrar a capulana”. 

Certa vez, D. Fátima, mãe de Lucília, me disse, enfatizando as diferenças entre Maputo 

e Nampula: “ih, em Nampula, sem capulana, nem é mulher, nem é pessoa”. Seria fácil 

pensar, portanto, que os ritos de iniciação femininos seriam um ponto de inflexão para o 

uso deste tecido tão importante127, pois são o lugar e momento do crescimento, da 

aprendizagem e de tornar-se uma mulher como as outras. 

 Estes três pontos (crescimento, aprendizagem, tornar-se mulher) são levantados 

pelas interlocutoras de Audrey Richards, que trabalhou com os ritos de iniciação 

femininos na Zâmbia (antiga Rodésia do Norte) nos anos 1930, chamados chisungo. 

Uma mulher lhe diz:  

No one would want to marry a girl who had not had her chisungo 

danced. She would not know what her fellow women know. She 

would not be invited to other chisungo celebrations. She would just be 

a piece of rubbish, an uncultivated weed, an unfired pot. A fool, or 

just not a woman. (Richards 1956, p. 120 apud Arnfred 2011, p. 189). 

																																																													
127 Como é sugerido na entrevista da pesquisadora Sofia Vilarinho à mamá Rosa, como parte de sua 
pesquisa de doutorado acerca das capulanas. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=dg_X3Zp8vF0, último acesso 27/11/2015. 
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 No entanto, a relação entre iniciação e capulana não é tão simples assim: as 

crianças também usam capulana, desde pequenas, sejam pedaços de capulanas velhas 

das mães, seja um lenço. Quando perguntava às minhas amigas com que idade elas 

começaram a usar, diziam que sempre amarraram capulana, que é “nossa naturalidade 

macua”. No entanto, se eu perguntasse se elas aprendem a usar a capulana nos ritos de 

iniciação, também diziam que sim, pois é ali que vão ser ensinadas sobre aspectos 

importantes das capulanas que não sabiam anteriormente: como usá-la durante a 

menstruação, ou por que devem sempre andar com uma capulana extra (mesmo que não 

seja no corpo). Como disse D. Mariamo, a menina é “inculcada”, nos ritos de iniciação, 

que deve tomar certos cuidados, e que, para tal, ela fará recurso às suas capulanas. 

Capulanas estas que podem servir para “guardar segredo” em várias situações que estão 

na esfera das contingências, do incontrolável: tapar “sua vergonha”, caso menstrue de 

repente em um ambiente público, cobrir um morto ou uma pessoa acidentada, ou até 

mesmo tapar um trabalho de parto que ocorra longe do hospital. 

 Acredito que o uso da capulana pré e pós-rito de iniciação se assemelha ao que 

Arnfred descreve sobre as “brincadeiras” e o sexo “com toda cerimônia” em Ribáuè 

(Arnfred, 2011 [2010], p. 191-193). Uma de suas interlocutoras, que era professora 

primária, lhe explica que aprender sobre sexo nos rituais é como aprender a ler na 

escola: antes de aprender a ler as letras são apenas letras em uma página. Só depois de 

receber as instruções, é que você vai perceber o significado. 

Sex is similar. Before initiation, sex is just brincadeira, playing 

around, it has no meaning. It is only after initiation you see the 

meaning and the context. From this point sex has to be done com toda 

cerimônia, with the hole ceremony of the woman cleaning the penis 

after intercourse, the man giving gifts to the woman, etc. (Arnfred, 

2010, p.191) 

 Isso também vale para o alongamento dos pequenos lábios vaginais (ithuna), 

praticado pelas meninas desde os 8-9 anos, e que só vai se tornar compreensível 

enquanto parte de um corpo desejável e sedutor após a iniciação. Se as meninas 

aprendem a dançar desde cedo, também a dança, os movimentos de quadril, etc., serão 

ressignificados nos ritos, adquirindo novos sentidos e intenções. Como aponta Segone 

Cossa (2014), que estudou os ritos femininos ajauas e nhandjas (grupos étnicos do norte 

de Moçambique), onde os movimentos de quadril recebem o nome de ticular:  
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As iniciandas vão ter que se aplicar ao máximo para convencer as 

matronas que têm o tempo, o movimento e a leveza certa no seu 

ticular. Caso falhem naquele momento, outras oportunidades surgirão 

durante os ritos de iniciação. As matronas têm a certeza que as 

iniciadas vão sair dos ritos dominando o ticular. O ticular não é um 

movimento que se circunscreve aos ritos de iniciação. Está presente 

nas danças femininas, nas brincadeiras que exigem que as mulheres 

Ajauas e Nhandjas mexam a cintura. Porém, como observa uma das 

minhas interlocutoras: “o ticular certo, aquele que pode se assemelhar 

ao movimento da cintura das dançarinas da dança de ventre, só se 

aprende nos ritos.” (Cossa, 2014, p. 113) 

 De forma semelhante, a capulana está sempre presente no cotidiano das crianças, 

desde bebês, e as meninas podem se vestir com elas, brincarem, pintarem mussiro no 

rosto, assim como brincam de cozinhar e cuidar de casa (como as filhas das minhas 

amigas brincavam no bairro). Mas o sentido pleno do uso da capulana, os segredos que 

ela guarda, só serão compreendidos a partir da primeira menstruação e dos ritos de 

iniciação. 
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 Para as mulheres com quem convivi, sejam elas “macuas” (interior) ou “macuas 

naharrá” (litoral), a capulana é um objeto extremamente importante, não apenas por sua 

funcionalidade, já que serve para tantas coisas; ou pela beleza, como é realçado no 

imaginário moçambicano sobre a mulher macua128. Trata-se também da matéria com a 

qual se protege o corpo, da decência feminina e do comportamento adequado, que não 

deixa à mostra coisas perigosas, como o sangue ou a morte. Também cobre aquilo que 

está na esfera da sexualidade privada, do que deve ser usado apenas com o marido, as 

missangas nos quadris ou os movimentos que seduzem. Acredito que todos estes 
																																																													
128 Uma referência da literatura onde este estereótipo da “macua sedutora” é realçado é o livro de Paulina 
Chiziane, Niketche: uma história de poligamia.		

Figura 20 - Márcia (centro), filha de Sania, e duas amigas 
brincando com capulanas e mussiro 
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elementos são bem sintetizados na frase de D. Mariamo, quando ela diz que a capulana 

guarda muito segredo.   

 

O corpo-capulana e os segredos das mulheres  

 Vamos nos deter um pouco mais sobre os chamados “segredos das mulheres”, 

que compõem as técnicas e práticas associadas ao erotismo local e à construção de um 

corpo “desejável”. As capulanas, ao mesmo tempo em que cobrem a mulher e compõem 

a “decência” feminina, também participam de uma dinâmica associada às “artes da 

sedução”.  

Por um lado, o corpo-capulana apresenta uma forma, uma figura, que acentua 

partes do corpo valorizadas nesses locais. Isto fica ainda mais realçado quando as 

mulheres realizam certos movimentos, seja dançando, seja em atividades cotidianas, 

quando estão cozinhando, trabalhando na machamba, varrendo, lavando roupa, etc. Os 

instrumentos utilizados para tais atividades possuem cabos curtos (a vassoura, a 

enxada), o que faz com que o corpo tenha que se inclinar mais em direção ao chão; o 

mesmo ocorre no momento da cozinha, ou na hora de pegar coisas, pois todos os 

objetos manipulados no cotidiano ficam em um nível baixo, seja sobre a esteira ou sobre 

o fogãozinho de carvão que fica apoiado sobre o chão. A técnica corporal para fazer 

qualquer movimento em direção ao chão – diferentemente de muitos locais no Brasil, 

nos quais é mais comum agachar-se ou acocorar-se – consiste em dobrar o tronco para 

frente e para baixo, de forma bastante reta, mantendo as pernas apenas levemente 

dobradas. A tendência das pernas, em geral, é manterem-se esticadas; as maneiras de 

sentar também apresentam essa característica, sendo estas as duas mais comuns: o 

tronco ereto e as pernas esticadas para frente, às vezes levemente separadas, ou com um 

pé sobre o outro; ou sentar-se de lado apoiando um dos quadris no chão, geralmente 

com apoio da mão do mesmo lado, e mantendo as duas pernas juntas, uma sobre a outra. 

Assim, as pernas, sobretudo nas partes mais elevadas (acima da panturrilha, joelhos, 

coxas), nunca ficam à mostra; posições comuns para sentar-se no chão no Brasil – como 

os joelhos dobrados para cima129, ou a chamada “perna de índio”, com as pernas 

																																																													
129 Às vezes, quando eu me sentava nesta posição na esteira, as mulheres achavam graça e diziam que 
parecia que eu ia “puxar” (referindo-se à prática de alongamento dos pequenos lábios). 
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cruzadas – são mais difíceis de serem executadas com as capulanas, e também poderiam 

tornar visíveis partes do corpo consideradas indecentes aos olhos do público. 

 Ao mesmo tempo, por cobrir toda a perna, geralmente até o tornozelo (a 

extensão da capulana depende da forma como será amarrada), as capulanas, sobretudo 

aquelas mais “pesadas”, as rubi, limitam a extensão do passo e, portanto, dimensionam 

um andar específico. Um corpo-capulana parece “pedir” certas técnicas corporais, 

posições e movimentos que estejam de acordo com sua materialidade e corporalidade. 

Por outro lado, existe uma dimensão estética valorizada do corpo-capulana e de seus 

movimentos.130  

  

																																																													
130 Belaunde (2011) descreve algo semelhante acerca dos tecidos chitonte das mulheres shipibo-konibo, 
no Peru. Algumas partes do corpo feminino são enfatizadas pelos contornos, dobras e limites do chitonte. 
Assim, o tecido acaba em cima das panturrilhas, por exemplo, o que enfatiza essa curva do corpo 
feminino (parte do corpo valorizada pelos homens shipibo-konibo) e a deixa à mostra. Ele também 
contorna e delineia as coxas, as nádegas, os quadris, e marca a altura da cintura pelas dobras que se faz 
criando uma “bolsa de canguru” na parte da frente. Além do desenho se acoplar à forma tridimensional do 
corpo, realçando tanto as linhas do corpo quanto as do próprio desenho kené (bordado sobre o tecido), os 
movimentos das mulheres ainda aumentam esse efeito. Belaunde descreve que a construção harmônica e 
a plasticidade dos desenhos se revelam plenamente na geometria deste corpo em movimento, quando, por 
exemplo, a mulher se senta ou se agacha: “El chitonte que lleva puesto se estira siguiendo la musculatura 
y la composición del kené hace resaltar la simetría de la espalda” (Belaunde, 2011, p. 471).  
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Figura 21 - maneiras de sentar: pernas esticadas 
para frente ou sobre a lateral do quadril. 

 

Como colocou certa vez Miguel, há uma maneira de performar a capulana, 

muitas vezes manifestada pelas expressões “capulana te mereceu”, ou, “aquela põe a 

capulana”, “sabe amarrar a capulana” (ênfase oral nos verbos). 

Os adornos e modificações corporais que ficam embaixo das capulanas também 

são importantes para compreender a constituição de um corpo feminino valorizado e 

desejável. Vale ressaltar que o alongamento dos pequenos lábios e o uso de missangas 

(como um cinto amarrado no quadril) são práticas comuns entre as mulheres macuas, 
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tanto do litoral quanto do interior, mas as escarificações, chamadas de tatuagens, são 

práticas restritas ao interior da província.131  

Todas estas práticas estão associadas à sedução e excitação, tanto para os 

homens, quanto para as próprias mulheres. Em uma parte de um relatório da OMM 

produzido na região norte de Moçambique em 1983, lê-se: 

The tattoos as well as the missangas serve to motivate the man, as 

certain men do not know how to arouse the woman sexually; when 

they feel the need of having sexual relations they take the woman by 

surprise, and under such circumstances she has little chance of 

reaching full orgasm, that is sexual pleasure. However, if the woman 

has tattoos on her body, if she wears missangas and if she has the 

elongated lips of the vagina, the man has to start by playing with these 

things. By his doing this, the woman becomes prepared for the sexual 

act, resulting in satisfaction for both parties. (Arnfred, 2015, p. 157) 

Nessa fala, é perceptível que o prazer e a satisfação da mulher também são um 

componente importante para o ato sexual, mesmo dentro da lógica de produzir 

“motivação” no homem. A relação com o desejo masculino também é sugerida por 

Viegas (2012, p. 24) que comenta que as ithuna (pequenos lábios alongados), as 

mukhova (missangas) e as ihuku (tatuagens), no conjunto, servem como “catalisador da 

erecção”, ou “motor de arranque masculino”. Um vizinho, casado com uma amiga do 

bairro, num dia em que conversávamos junto com sua esposa e outras amigas, para me 

explicar por que gostava das missangas, me disse que quando encostava nas mukhova 

da esposa, era igual a “energia” – como um interruptor que acende uma corrente 

elétrica.  

Com relação às missangas, Arnfred traz à tona outros relatos de relatórios da 

OMM, nos quais mulheres de Niassa e Nampula afirmam a importância da manutenção 

do uso de missangas e tatuagens, por atraírem o homem e aumentarem sua força para 

“fazer amor”. Além disso, apontam que os homens gostam de brincar com as missangas 

em torno dos quadris das mulheres antes de dormir. Uma outra amiga do bairro 
																																																													
131 Uma de minhas amigas do bairro Murrapaniua, Julieta, possuía tatuagens no rosto – além do ventre, 
nádegas e coxas, como é mais comum –, o que era associado pelas outras vizinhas a ser “do mato”. As 
mulheres macondes que viviam em Nampula, sobretudo as mais velhas, muitas vezes eram identificadas 
pelas tatuagens no rosto. As tatuagens, porém, são menos comuns em mulheres mais jovens: minhas 
amigas que as possuíam já tinham mais de 40 anos. 
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Murrapainua, quando indaguei por que os homens gostavam de missangas, contou-me 

que, quando eles estavam nervosos, preocupados, e não estavam conseguindo iniciar o 

ato sexual, pegavam nas missangas e se distraíam, relaxavam, e assim ficavam 

novamente aptos para o sexo.  

As missangas não necessariamente precisam ser vistas para efetivarem seus 

efeitos de sedução. Conta-se que antigamente, com as missangas de vidro, elas 

produziam um som quando o quadril se movimentava; elas também podem ser 

percebidas ao se tocar a região do quadril e sentir o relevo delas.  

Para refletir sobre as ithuna, farei uso de um texto de Bagnol e Mariano (2009) 

acerca das práticas vaginais na província de Tete (Moçambique). Apesar de tratar-se de 

outros grupos etno-linguísticos, acredito que as ricas reflexões acerca da prática de 

alongamento dos pequenos lábios podem iluminar algumas dimensões desta mesma 

prática na província de Nampula.  

No artigo “Cuidados consigo mesma, sexualidade e erotismo na Província de 

Tete, Moçambique” (2009), as autoras utilizam o conceito de “cuidado de si” 

desenvolvido na obra mais tardia de Foucault (1984) e o conceito de erotismo de 

Bataille (1957) para pensar a sexualidade para além do ato sexual – envolvendo a ética 

dos prazeres, a conexão com a saúde e a necessidade do controle da sexualidade para 

garantir a “arte de viver” na sociedade. O erotismo, por sua vez, é visto como “uma 

forma particular da atividade sexual de reprodução” (p. 388). A sexualidade se conecta, 

assim, a todo um processo de socialização – que envolve questões de gênero, estéticas, 

de reprodução, de saúde, vida e morte. As autoras comentam que: 

Em Moçambique, a necessidade de se intervir sobre o corpo, e os 

órgãos genitais feminino e masculino, não é uma situação isolada. 

Muito pelo contrário, insere-se numa concepção mais ampla, onde os 

indivíduos com a ajuda de praticantes de medicina tradicional, de 

feiticeiros, de especialistas tradicionais (matronas) e familiares 

procuram manipular as relações humanas e as forças naturais de várias 

maneiras, num esforço contínuo de transformar o mundo em volta 

deles ou de procurar garantir equilíbrio e harmonia. (Bagnol e 

Mariano, 2009, p. 388-389) 

 A partir de entrevistas e grupos focais com mulheres da região, as autoras 

ressaltam alguns sentidos atrelados às práticas corporais vaginais. O alongamento dos 
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pequenos lábios se relaciona com a noção de feminilidade e de fertilidade na qual a 

mulher seria como uma “panela”, que para “cozer” o alimento (reproduzir), deve estar 

“fechada”, “tampada”: 

Os lábios vaginais alongados são muitas vezes referidos usando-se a 

metáfora da “porta”. Para o ato sexual, os parceiros antes da 

penetração do pênis devem abrir “a porta”, “o homem não pode entrar 

assim” são aspectos muitas vezes referidos tanto para ilustrar a 

importância de a mulher ser “fechada” como a necessidade de se 

“brincar” (ter jogos eróticos) antes da penetração do pênis na vagina. 

A necessidade de fechar o corpo aberto prende-se também à 

necessidade de proteção contra as forças maléficas, essencialmente da 

feitiçaria, que usam os orifícios do corpo para entrar. (Idem, p. 392). 

Com o mesmo intuito de “fechar o corpo”, as mulheres fazem uso de diversas 

substâncias, chamadas mankwala ya kubvalira, para fechar, contrair ou reduzir o canal 

vaginal. O atrito entre o pênis e a vagina é considerado importante não somente para o 

prazer sexual, mas também para a capacidade de reprodução: “a fricção durante o coito 

numa vagina seca é associada às lenhas secas esfregadas das quais nasce a primeira 

faísca.” (2009, p. 395). Segundo as autoras, o calor que emana da relação não é apenas 

físico; trata-se de um estado de poder no qual a mulher se encontra nesse momento da 

vida, poder este que se conecta à fertilidade, ao nascimento e à morte. 

Finalmente, as autoras apontam que as práticas sexuais não se inserem apenas 

em concepções de corpo e relações sexuais, mas em uma relação mais ampla, 

econômica e social, entre homens e mulheres. Essas práticas vaginais são consideradas 

“o segredo das mulheres” ou o “poder das mulheres” (Bagnol e Mariano, 2009, p. 398). 

Essa aura de mistério em torno dos conhecimentos sexuais das mulheres do norte de 

Moçambique132 faz parte do processo de “captura” e manutenção de parceiros homens 

(seja um ou vários) pela sedução, em vias de obter, através deles, seu sustento e estatuto 

social. As autoras sugerem o termo “orçamento vaginal” para pensar o investimento 

financeiro e o esforço em “preparar” a vagina para garantir o controle seu e de seus 

parceiros:  

																																																													
132 Ver, por exemplo, a personagem Mauá Salue do romance Niketche: uma história de poligamia, de 
Paulinia Chiziane. 
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A ideia de orçamento é decorrente do dinheiro que o marido atribui à 

mulher para as despesas domésticas, tendo a mulher que saber subtrair 

parte para investir no tratamento do seu corpo e na sua relação com o 

parceiro sexual. Na situação econômica extremamente precária em 

que se encontram muitos homens e mulheres na província de Tete, 

uma das mais pobres de Moçambique, o “segredo” das mulheres sobre 

suas práticas vaginais constitui um dos estratagemas que contribuem 

para sua subsistência e reconhecimento social. As mulheres sentem 

que deste modo garantem sua saúde, o bem-estar emocional, quer 

individual quer do parceiro. (Bagnol e Mariano, 2009, p. 399) 

 

O estudo de Bagnol e Mariano sugere a imbricação das práticas vaginais com 

uma esfera mais ampla das relações de gênero, que não envolvem apenas a 

(hetero)sexualidade. Isso também será abordado por Signe Arnfred (2015), a partir de 

uma análise das relações de gênero em sociedades macuas. Mas, enquanto na província 

de Tete não se realizam ritos de iniciação, em Nampula as práticas vaginais estão 

diretamente associadas a estes.  

A prática de “puxar” os pequenos lábios começa antes dos ritos de iniciação ou 

da menstruação. Segundo vários relatos que ouvi nos dois campos, as meninas 

começam a “puxar” entre os seis e nove anos de idade, ensinadas por alguma mulher 

mais velha da família, e costumam fazer isso de forma coletiva. Nos bairros das cidades, 

costumam usar o banheiro ou algum quarto dentro da casa, enquanto na Ilha de 

Moçambique contaram-me que se escondiam atrás de pedras nas praias para fazerem 

isto, ou “iam para o quarto brincar”. Utiliza-se o carvão formado com a queima de uma 

semente oleaginosa, chamada mpitchi133, a partir do qual se faz uma pasta/pomada 

preta, que auxilia no procedimento. É esperado que a menina, quando chega aos ritos de 

iniciação, já possua as “lulas” bem formadas,134 mas é só neste momento que ela será 

																																																													
133 Há outras sementes e nomes possíveis, mas esta era a mais mencionada. O mpitchi pode ser procurado 
no mato, no interior, mas também é vendido em feiras e mercados. Eu achava curioso que objetos 
interditos aos homens – sobre os quais não se podia falar quando havia um homem presente, muito menos 
deixá-lo ver – fossem vendidos por homens nestes ambientes. Parece-me que há uma distinção entre o 
objeto em contexto de compra e venda e quando está sendo utilizado – o mesmo vale para os cintos de 
missangas. 

134 Uma amiga, que vinha do interior da província e havia sido iniciada há mais de trinta anos, contou-me 
que não gostava de puxar, e quando chegou aos ritos foi duramente punida por não ter as “lulas”. Parece-
me que atualmente as “exigências” e “punições”, sobretudo em contextos urbanos, têm sido mais brandas, 
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ensinada sobre como devem ser utilizadas e para que elas servem. Assim como ocorre 

com as capulanas, que são usadas antes dos ritos mas na forma de brincadeiras, é no 

momento do mwali que a prática de “puxar” ganhará seu sentido pleno. 

A relação entre os ithuna e a fertilidade, apontada pelas autoras, não foi algo 

explicitado pelas mulheres com quem interagi durante o trabalho de campo. Ao inquiri-

las sobre se o “fechar” a vagina contribuía para engravidar, ou se os ithuna teriam 

alguma função durante o parto135, apenas comentaram que eram importantes para 

“fechar” o corpo após o parto, quando a mulher expele o resto do sangue.  

Vale observar que, no litoral, os ensinamentos relativos à sexualidade só são 

transmitidos durante o ossinkia, o ritual que precede o casamento: isto vale para o uso 

das missangas, os aprendizados sobre os ithuna, etc. No caso do interior da província, 

todos os ensinamentos ocorrem simultaneamente: este é um dos motivos pelos quais 

algumas famílias, sobretudo nas cidades, preferem adiar a iniciação de suas filhas, 

mesmo após a menarca, para que não iniciem a vida sexual muito cedo, não 

engravidem/casem, e permaneçam por mais tempo na escola. 

 

Práticas indesejadas 

A preocupação das organizações e associações da chamada “sociedade civil 

moçambicana”, das ONGs internacionais e também do governo, quanto aos ritos de 

iniciação femininos concerne esse tipo de problemática: os casamentos prematuros, a 

gravidez precoce e doenças relacionadas, evasão escolar, baixa qualificação e 

dependência financeira dos maridos. Como já foi referido anteriormente, estas práticas 

têm sido historicamente alvo de combate (Pinho, 2015), e assuntos controversos nos 

																																																																																																																																																																																			
pois não ouvi relatos deste tipo entre as mulheres de outras gerações em Nampula ou na Ilha. Arnfred 
(2011 [2008]) também relata que nos ritos de iniciação femininos mais recentes que ela acompanhou (nos 
anos 2000), já não se fazia a verificação dos ithuna. 

135 Isso foi sugerido pela antropóloga Denise Costa em um seminário, a partir de seu trabalho de campo 
com mulheres em Maputo. 
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debates públicos nacionais durante o período socialista (Arnfred, 2011; Santana, 

2014).136 

A mesma preocupação parece não ocorrer de forma tão intensa com os ritos de 

iniciação masculinos. A temática dos “casamentos prematuros” é muito mais associada 

aos ritos femininos, e a circuncisão, por exemplo, é considerada – desde que realizada 

por enfermeiros – como uma prática higiênica e benéfica para a saúde masculina. As 

“lulas”, ithuna, por sua vez, entram muitas vezes no registro do exotismo para os 

homens e mulheres “do sul”, que não conhecem tais práticas; por outro lado, são 

enquadradas na literatura como mutilações genitais137, portanto ferindo os direitos 

humanos das mulheres e meninas. Além disto, estas práticas são referidas como ações 

cujo único objetivo seria o do prazer masculino (Medeiros, 2007; Osório e Macuácua, 

2013). No entanto, como já vimos no relato recolhido pela OMM nos anos oitenta 

(Arnfred, 2015, p. 157), bem como em etnografias mais recentes sobre os ritos de 

iniciação femininos, isto aparece de outras formas nos discursos nativos. Cossa (2014), 

que realizou pesquisa entre grupos macondes residentes em Maputo, traz o depoimento 

de uma mulher sobre os othuna: “os homens são egoístas durante o ato sexual, eles 

pensam neles, quando tu tens othuna não é o homem que dita o ritmo sexual, enquanto a 

mulher não está satisfeita o homem não tem como tirar o pênis da vagina”. (Cossa, 

2014, p. 115).  

As práticas vaginais, assim como a maior parte dos ensinamentos ministrados 

nos mwalis femininos, são consideradas por Osório e Macuácua (2013) como saberes 

que legitimam e reforçam a dominação masculina e as opressões de gênero: 

Relativamente à vida sexual constata-se que as cerimónias rituais das 

jovens concentram-se na aprendizagem de como “tratar” sexualmente 

os parceiros, porque são eles a garantia da sobrevivência cultural da 

comunidade em termos de reprodução das hierarquias e da 

conservação da coesão comunitária. Neste sentido, as matronas têm 

																																																													
136 Sobre as discussões e o combate da OMM (Organização da Mulher Moçambicana) aos ritos de 
iniciação femininos, a partir das reportagens da revista Tempo, ver Santana (2014, p. 95-100). 

137 Elas entrariam na categoria IV das mutilações genitais elaborada pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde): “nesta categoria cabem todos os restantes procedimentos nocivos aos órgãos genitais femininos 
que não têm objetivos médicos, como, por exemplo, alongamento, perfuração, corte ou cauterização 
(queima).” (Osório; Macuácua, 2013, p. 118). 
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como função assegurar que o mandato masculino para a dominação se 

cumpra. Em nenhum momento da pesquisa foi observado, por parte 

das agentes que orientam os ritos femininos, uma intenção de 

transmitir a importância da escola e do trabalho no espaço público, 

vinculando, pelo contrário, como nuclear a aprendizagem sobre o 

corpo sexuado. Ficou claro em todas as unidades espaciais que os ritos 

incitam e legitimam o início precoce da vida sexual. Isto conduz a que 

os “casamentos” prematuros sejam percebidos como normais, dentro 

de uma naturalidade que aparece aos olhos de quem os promove (as 

famílias e a comunidade) como legítimos, não apenas como estratégia 

de sobrevivência, mas como exercício de uma prática cultural 

considerada como estruturante da condição feminina. O normativo 

que orienta a construção da identidade das meninas nos ritos é 

claramente uma forma de disciplinar e orientar para valores e 

comportamentos submissos. Isto não significa que, devido mais à 

modernidade do que ao conhecimento tradicional sobre o corpo, 

aprendido nos ritos, as jovens não possam resistir para desenvolver 

dispositivos que, agradando o parceiro, lhes confere algum poder. 

Mas esse poder é limitado e constrangido pelos atributos e pelos 

dispositivos que disciplinam o corpo. Isto significa que o poder das 

mulheres é um poder necessário para a construção das relações de 

dominação. As mulheres têm o poder dos que não têm poder, 

conformando-se, resistindo ou arranjando formas de contra poder, que 

mais das vezes têm como premissa a naturalização e reafirmação do 

poder masculino, nas quais se inserem algumas práticas ensinadas 

durante os ritos. (Osório e Macuácua, 2013138, grifo meu) 

A construção social do corpo sexuado e da identidade de gênero feminina 

estaria, nessa visão, necessariamente atrelada a um comportamento submisso, e o 

“conhecimento tradicional sobre o corpo aprendido nos ritos” seria menos importante 

do que a “modernidade” para o desenvolvimento de dispositivos que lhe confiram 

algum poder e lhe permitam resistir à dominação masculina.139  

																																																													
138 Versão resumida do relatório Os Ritos de iniciação no contexto actual: ajustamentos, rupturas e 
confrontos. Construindo identidades de gênero (2013), disponível no site http://www.wlsa.org.mz/ritos-
de-iniciacao-resultados-da-pesquisa/, último acesso 13/02/2017. 

139 Esta análise dos ritos de iniciação femininos, embora seja de interesse para aqueles e aquelas 
comprometidos com a transformação da “sociedade moçambicana”, ou das “tradições” – posto que se 
debruça sobre problemáticas e opressões que podem estar presentes nos ritos, e sobre questões de gênero 
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Os autores fazem uso de um vocabulário foucaultiano para argumentar que o 

corpo é construído culturalmente, na medida em que é objeto de discursos e de 

dispositivos de saber-poder. Isso parece ficar ainda mais evidente em eventos como os 

ritos de iniciação. Mas Foucault (1984) está se referindo aos discursos e dispositivos 

jurídicos, médicos, psicanalíticos, que constroem um saber sobre a sexualidade dentro 

de campos “legítimos” da cultura ocidental. Osório e Macuácua, por sua vez, estão 

pensando os “saberes tradicionais”, cuja legitimidade se baseia em outros fatores – 

ancestralidade, linhagem, idade – sob a mesma chave dos dispositivos de saber-poder 

ocidentais. 

A obra de Signe Arnfred, apontando em outra direção, inscreve as discussões 

acerca do “poder das mulheres”, os “segredos das mulheres”, a sexualidade, a sedução e 

a “captura dos homens”, em lógicas próprias à matrilinearidade e a aspectos das 

relações de gênero nas sociedades macuas. A autora preocupa-se em fornecer um 

quadro analítico que dê conta de levar a sério o que suas interlocutoras lhe diziam 

acerca dos ritos de iniciação, e a vontade que expressavam de continuar realizando-os. 

Arnfred, quando trabalhava para a Organização da Mulher Moçambicana, entre 1981 e 

1984 – um período no qual os ritos de iniciação eram combatidos pelo governo 

socialista da Frelimo, para a “emancipação da mulher” – teve de lidar com a aparente 

contradição de mulheres “emancipadas”, que participaram da guerrilha e da luta pela 

independência, e que haviam adquirido alguma igualdade perante os homens com quem 

combateram, ainda insistirem em praticar os ritos, tidos pela OMM como “opressivos” e 

“humilhantes” para as mulheres. Suas interlocutoras lhe diziam que “os batuques são 

nossa única oportunidade de brincar.” (Arnfred, 2011, p. 13, tradução e grifo meu).140  

A partir da obra da autora, junto com as obras de Medeiros (2007) e Geffray 

(1990), vamos destrinchar alguns pontos referentes à matrilinearidade e às relações de 

gênero, que concernem os ritos de iniciação femininos e as práticas que lhe são 

associadas. Não tratei destes pontos durante a descrição dos batuques, pois optei por 

																																																																																																																																																																																			
e de saúde pública que perpassam os desafios do Estado nacional –, não ecoou muito com o que eu ouvi e 
vivi em campo, nos ambientes fora das organizações e associações que lidam com estas questões.  

140 Trata-se da experiência narrada pela autora em Cabo Delgado com mulheres maconde, em 1982. 
Arnfred continuou seu trabalho no norte de Moçambique entre 1998-2005, enquanto pesquisadora 
independente, realizando trabalho de campo na Ilha de Moçambique e sobretudo em Ribáuè, no interior 
da província de Nampula, entre mulheres macuas. 
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focar, em um primeiro momento, a relação mais material entre os batuques e as 

capulanas. No entanto, como vimos no final do segundo capítulo com a fala de 

Felisberto, as capulanas também são elementos importantes nas relações entre homens e 

mulheres, que são parte dos ensinamentos dos ritos. Veremos, na última seção deste 

capítulo, como as capulanas se conectam às relações de gênero em termos das linhagens 

e das relações sexuais. 

 

A captura dos homens e a reprodução da linhagem 

 Primeiramente, é importante lembrar que a matrilinearidade não implica que a 

organização política seja matriarcal, ponto realçado por Arnfred (2011), Medeiros 

(2007), Geffray (1990) e Macaire (1996). No caso das sociedades macuas, a autoridade 

na família é prerrogativa dos homens:  

em cada grupo uterino de consanguíneos era sempre um homem quem 

detinha o poder sobre os seus irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas. O 

avunculato era muito pronunciado entre os macuas-lómuès. Era na 

qualidade de tàta (...) que o tio materno era o chefe familiar, o decano 

da linhagem e o chefe da família alargada. (Medeiros, 2007, p. 82) 

 No entanto, os fatores da matrilinearidade e da 

matrilocalidade/uxorilocalidade141 são apontados como fonte de autoridade social para 

as mulheres (Arnfred, 2011, p. 30). Nesses contextos, a autora afirma que as mulheres 

controlavam a comida, a terra e a prole, o que lhes conferia posições de poder. As 

transformações econômicas, políticas e sociais que ocorreram sobretudo a partir da 

segunda metade do séc. XX, teriam tornado as mulheres cada vez mais dependentes dos 

homens em relação à utilização do dinheiro conjugal, e o enfraquecimento do sistema 

linhageiro matrilinear e uxorilocal teria fragilizado a situação social das mulheres nestes 

locais (Medeiros, 2007, p. 94).  

																																																													
141 Os autores utilizam os dois termos. Medeiros é o único que opera uma distinção mais clara: “distingo a 
residência uxorilocal e matrilocal, considerando a primeira junto da sogra e a segunda em qualquer ponto 
do território da matrilinhagem da esposa” (Medeiros, 2007, p. 118). Segundo o autor, nas sociedades 
matrilineares do norte de Moçambique, o casamento era uxorilocal na quase totalidade das tribos macuas, 
e matrilocal e/ou avunculocal nas outras etnias da região. 
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Diferentemente da interpretação de Osório e Macuácua (2013), que vimos 

acima, Arnfred não entende que os homens sejam responsáveis pela “sobrevivência 

cultural da comunidade” e pela “manutenção da coesão comunitária”. Ela sugere que 

são as mulheres que desempenham um papel central na conexão entre vivos, mortos, os 

“ainda não-nascidos” e ancestrais, que também compõem as linhagens. Ao colocar as 

mulheres no centro de sua análise, a autora enfatiza a capacidade de agência delas, em 

detrimento do controle dos homens. 

In this social arrangement women emerged as sexual agents, men as 

the ones being seduced. Older women were the seasoned experts, 

particularly those whose business it was to act as experts of female 

initiation; these women would often also be diviners, with special gifts 

and capacities in relation to the world beyond. In Makhuwa contexts it 

is not just the living who belong to lineages, but also the dead, the 

ancestors, and the yet unborn, and women are seen as central in 

reaching out to these sectors. (Arnfred, 2015, p. 155-156, grifo meu) 

 Todas as práticas corporais já mencionadas – uso de missangas, tatuagens, 

alongamento dos pequenos lábios – convergem, segundo a autora, para o objetivo de 

possibilitar a gravidez das mulheres: seduzir o homem é trazê-lo para as linhagens de 

parentesco e garantir a continuação da linhagem pela reprodução, mas o fator do prazer 

também está presente. Ela propõe, então, pensar nessas práticas como “capacitações 

sexuais” (sexual capacity building). 

Se tomarmos o estudo de Geffray (1990) acerca do parentesco macua, o autor 

aponta como os homens eram considerados “fecundadores” e as mulheres “sedutoras”. 

A capacidade fértil das mulheres se encontrava acima de qualquer suspeita, enquanto os 

homens teriam de prová-la, e, se não fosse cumprida, poderia causar o divórcio. “À 

fecundidade obrigatória dos homens parece fazer eco a obrigação correlativa das 

mulheres de entreter e satisfazer o desejo de seus cônjuges.” (Geffray, 1990, p. 128).  

As mulheres que “capacitam” as jovens a tornarem-se especialistas nas artes da 

sedução seriam, no contexto dos ritos, as conselheiras, cuja figura mais proeminente, 

que conduz o ritual, chama-se namalaka (termo referido por Arnfred acerca dos ritos 

que acompanhou em Ribáuè, interior de Nampula). As namalaka são, frequentemente, 

adivinhas e curandeiras. Mas outra figura feminina também é essencial para os ritos de 

iniciação, sobretudo no momento da transmissão do nihimo (nome clânico): as 
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apwiamwene ou apwya, a “mãe das mães” (origem da linhagem e de todos seus 

segmentos). “Era o elo de ligação entre os vivos e os mortos e, por isso, a garantia da 

continuação do grupo matrilinear.” (Medeiros, 2007, p. 103). Estas mulheres – em regra 

irmãs do mwene (chefe da linhagem) – eram também responsáveis pela transmissão do 

direito ao uso da terra, aos quais os homens só tinham acesso via casamento, e 

representavam o erukulu (ventre) da origem do grupo de parentes uterinos. Além disso, 

em situações de calamidades era a apwya que invocava a proteção dos espíritos dos 

antepassados e realizava as cerimônias junto às sepulturas dos chefes mortos (Medeiros, 

2007, p. 103; Geffray, 1990, p. 85-86). Sobre isto, o régulo Muathuca, de Monapo – que 

conheci em 2015 –, me explicou que ele e a pwiamwene, sua irmã, eram responsáveis 

por fazer os “trabalhos difíceis”, de interação com os espíritos e antepassados.  

Nada me foi explicado sobre o nihimo nos ritos de iniciação que acompanhei, ou 

naqueles que “simularam” para mim, na Ilha de Moçambique. Também não era marcada 

a presença de uma pwiamwene ali. Arnfred (2011, p. 20) indica que as estruturas 

matrilineares eram mais evidentes no interior e que, na costa, a figura da pwiamwene já 

não existia, durante seu trabalho de campo entre 1998-2005. As pessoas com quem 

conversava, no entanto, sabiam o que era o nihimo, mas de fato esta palavra gerava mais 

conversas e explicações nos bairros conectados ao interior da província de Nampula do 

que nos bairros ligados à costa ou na Ilha de Moçambique.  

Uma vez, quando estava conversando com Khoi e sua mãe Ilda, Esmeralda e 

Gilda, todas vizinhas do bairro Murrapaniua, Ilda e Gilda em algum momento se 

chamaram de irmãs. Como isso nunca havia acontecido antes, perguntei por que elas se 

chamaram assim, ao que elas me responderam que ambas eram Amale, tinham mesmo 

nome, mesmo nihimo.142 Quando pedi para me explicarem o que era o nihimo, 

traduziram com palavras como “tribo”, “origem”, mas principalmente apontaram para a 

própria mão, indicando as linhas da palma da mão direita, “nihimo é isso aqui”. Nas 

explicações que me deram, o nihimo é associado tanto a uma localidade de nascimento, 

quanto à descendência e matrilinhagem (disseram-me que é mais importante o nome da 

mãe, “porque mãe é mãe”), e também a uma inscrição corporal (a palma da mão). Ilda 

me informou que “antigamente não podia namorar com alguém do mesmo nihimo”, mas 

																																																													
142 Segundo Macaire (1996, p. 50), Mmale, ou Amali, seria um nihimo do clã originário dos montes 
Namuli (localidade do mito de origem dos macuas, segundo o autor). 
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Khoi ponderou que “isso são coisas de antigamente”, que atualmente “não é bom, mas 

faz”.  

Geffray (1990) indica a relevância do nihimo para a reivindicação da autoridade 

sobre os filhos – como o casal porta nihimos distintos, por regra de exogamia, e sendo o 

nihimo da mãe mais importante, ao evocar essa filiação clânica, a mãe reivindica seu 

“controle sobre a prole”, como coloca Arnfred (2011). Isto, segundo Geffray, seria algo 

que acompanha e reforça a lógica produtiva destas comunidades, nas quais, segundo ele, 

os homens, apesar de serem os “reais” produtores da comida, têm seu trabalho 

invisibilizado, pois, ao se mudarem para o muthete da linhagem de suas esposas, o fruto 

de seus trabalhos na machamba do casal vai para a casa da sogra, onde as crianças 

costumam se alimentar (portanto as avós são consideradas as “alimentadoras”). Assim, 

socialmente, as mulheres controlam também a comida e a terra, devido às dinâmicas da 

matrilinearidade. Geffray diz que os homens, neste contexto, cumprem a função de 

produtores e fecundadores. Em um pequeno anexo de Ni père, ni mère – critique de la 

parenté: le cas makhuwa, o autor vai adicionar, ao discutir a relação entre o poder, o 

dinheiro e as mulheres, uma terceira função: a de “provedor de capulanas e bens de 

mercado” (1990, p. 176). 

Vamos, portanto, voltando às capulanas, entender como elas se imbricam nestas 

relações entre homens e mulheres.   

 

Um homem só não enche a mala 

 Como já foi mencionado no primeiro capítulo, a partir dos apontamentos 

históricos de Benigna Zimba (2011), existiria uma “obrigação” dos maridos de vestir a 

esposa. Arnfred comenta que, dentre os conselhos ao noivo nos rituais que antecedem o 

casamento – e que, no caso de Ribáuè, podem coincidir com os ritos de iniciação – lhe 

ensinam que “o homem é aquele que trabalha nos campos e que dá capulanas.” (2011, p. 

154, tradução minha).  

 A autora também comenta a dificuldade que este papel pode apresentar para os 

homens, sobretudo aqueles cujas mulheres exigem mais capulanas, como seria o caso 

das mulheres da Ilha de Moçambique, “as donas das capulanas”, e em especial, as 
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dançarinas de tufo.143 Um de seus interlocutores, Abdallah, comentava com ela que 

nunca poderia se casar com uma dançarina de tufo, não importa o quão bonita ela fosse, 

pois ele não teria condições de prover três a quatro capulanas por semana, como elas 

costumam exigir. 

 Durante meu trabalho de campo também escutei queixas masculinas acerca da 

necessidade constante das mulheres de obterem novas capulanas, o que lhes era muito 

dispendioso, ou da dificuldade de chegar em casa antes do 07 de abril – Dia da Mulher 

Moçambicana – sem uma nova capulana para oferecer à sua esposa. Miguel me dizia 

“não pode experimentar!”. Este também é um dos motivos pelos quais não é estranho 

oferecer a um homem capulanas como pagamento por serviços agrícolas (Arnfred, 

2011), mesmo que os tecidos estejam mais associados ao domínio das mulheres: ao 

receberem tecidos, eles podem ofertá-los, por sua vez, à sua esposa. Mas, sobretudo, 

fiquei intrigada com a reclamação de um jovem que vinha da Beira (centro do país) e 

dizia ter dificuldades de namorar mulheres de Nampula, pois elas exigiam muito 

(materialmente) e por vezes optavam por estar com vários homens para suprir estas 

exigências, o que ele sintetizou no ditado local “um homem só não enche a mala”. 

Algumas mulheres para quem perguntei acerca deste ditado disseram-me que ele 

“estava a mentir”, outras riam, e uma apenas me respondeu “e quem disse que um só 

																																																													
143 O tufo é uma dança típica do litoral de Nampula relacionada à influência islâmica, e que, segundo 
Arnfred (2011), está conectada a uma cultura de competição conhecida da costa swahili (Ranger, 1975; 
Strobel, 1976, 1979; Fair, 1997, 2001 apud Arnfred, 2011). Os grupos de tufo – que, antigamente, 
também eram associados a times de futebol masculino homônimos – são compostos por mulheres 
dançarinas e homens na percussão. Para cada dança canta-se uma música, muitas vezes criada para a 
ocasião específica na qual o grupo irá se apresentar, seguindo o ritmo dos tambores que começa mais 
lento e vai acelerando – a dança começa também em uma cadência mais lenta, no plano médio, com os 
joelhos apoiados no chão, e ao ganhar velocidade passa para o nível alto, com alguns saltos e movimentos 
mais acelerados. A relação entre o tufo e a capulana é muito forte: além de cada grupo ter sua cor – o 
Estrela Vermelha, o mais conhecido grupo de dança da região, leva as cores vermelha e amarela; o Beira-
Mar, o preto e branco ou o azul e branco; o Fura-redes, o verde e branco, etc. (Arnfred, 2011, p. 284-285) 
–, a cada apresentação os grupos devem exibir novas capulanas, e estas são parte importante da 
competição para definir qual grupo dançou melhor ou estava mais bonito. Também é muito importante 
que as capulanas sejam um elemento surpresa da apresentação: o figurino não deve ser revelado antes. O 
sobrinho de Nádia, “Dulinho” (apelido de Muhammad Abdulfatah), uma vez me contou como em uma 
destas competições um grupo de tufo havia humilhado o outro: tendo descoberto qual capulana suas 
adversárias usariam, compraram a mesma capulana e puseram-na por baixo da sua capulana principal, 
fazendo-a, com isso de sesseca. Sesseca é a capulana que se usa por baixo, de ficar em casa, normalmente 
mais gasta, usada para os trabalhos domésticos e para não estragar a capulana principal. O figurino das 
adversárias foi, desta forma, menosprezado.  
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homem não é capaz de encher uma mala?”. A premissa de que o homem deve “encher 

malas” não é questionada, apenas a formulação que criticaria uma pretensa 

promiscuidade das mulheres.  

 Geffray, a partir do trabalho de campo que realizou no distrito de Erati nos anos 

1980, mostra como no início do século XX as capulanas estavam imbricadas nos 

circuitos da circulação de dinheiro e poder. O homem que, após ter se casado e se 

mudado para o território da família e da linhagem de sua mulher, trabalhava durante 

anos sem poder acumular o produto de sua atividade agrícola – pois este ia para o 

celeiro da sogra –, passava a ter outras possibilidades quando suas filhas se casavam e 

traziam genros que trabalhariam em seu lugar. A partir do momento em que se 

tornavam sogros, e passavam a produzir alimentos que podiam estocar, estes homens 

passavam a contratar outros jovens para auxiliá-los a levar os produtos agrícolas até a 

costa, onde seriam vendidos e trocados por capulanas e outros produtos de mercados, 

normalmente em lojas de indianos.144  

On produit donc du sésame et de l’arachide pour se procurer d’abord 

des pagnes. Toutes les qualités sont convoitées, depuis les tissus écrus 

jusqu’aux textiles colorés plus coûteux, achetés par rouleaux de vingt 

ou trente mètres, et portés à dos d’homme par les mêmes qui avaient 

transporté les produits à la côte. Mais une fois rentrés au pays, les 

voyageurs ne présentent pas les précieuses marchandises au foyer des 

doyens ou aînés qui avaient commandité l’opération, ils ne déposent 

pas les pagnes au pied du détenteur du sésame ou de l’arachide en 

échange desquels ils ont été obtenus. Ils déchargent les marchandises 

au foyer du humu, chef de l’adelphie d’origine de ces gens. (Geffray, 

1990, p. 171) 

 O humu, ou mwene, seria o chefe da própria linhagem destes homens que 

adquirem os tecidos, portanto chefe de um território (muthete) distinto daquele em que 

estes homens vivem, o muthete do erukulu (linhagem) de suas esposas. Logo, os tecidos 

iam parar no território no qual estes homens nasceram e cresceram. E é para o grupo de 

pessoas deste território que as capulanas seriam distribuídas.  

																																																													
144 Esta forma de escambo entre tecidos e produtos agrícolas ainda ocorre atualmente, e me foi relatada 
por Ricky e Sebastião durante meu trabalho de campo. 
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 Se as capulanas guardadas na casa do humu não serviam para os próprios 

homens, já que eles não as vestem145, elas terminavam o circuito nas mãos das 

mulheres, que não apenas as utilizam cotidianamente, como as guardam e entesouram. 

O autor ainda nota que o humu não distribuía os tecidos diretamente para as mulheres de 

seu grupo linhageiro ou familiar, e sim aos homens, que viviam em outros territórios, 

onde se casaram. Estes, por sua vez, ofereciam as capulanas às suas mulheres, o que 

fazia com que os tecidos terminassem nas mãos de outras linhagens (diferentes das dos 

homens). Além da obrigação de oferecer capulanas às esposas, os homens também 

deviam oferecê-las às sogras, o que poderia acarretar o divórcio, caso não fosse 

cumprido. Isto fazia com que as mulheres mais velhas, as decanas dos grupos 

linhageiros, acumulassem capulanas “na proporção direta de seu status no aparelho 

hierárquico das mulheres” do muthete (Geffray, 1990, p. 173).  

Les pagnes prennent chez elles le caractère de biens prestigieux et 

témoignent de leur puissance. Ils sont de fait, entre les mains d’une 

femme, l’indice tangible, l’empreinte matérielle immédiate de 

l’ampleur de l’effectif de femmes sur lesquelles elles ont autorité, 

comme des fonctions de controle social qu’elles y exercent. Pour toute 

femme: une jeune dépendante mariée donne accès à un homme 

pourvouyeur de pagnes. (Idem, p. 174). 

  Neste contexto, o ditado “um homem só não enche a mala” poderia ter um 

sentido que não implicaria promiscuidade feminina. As capulanas, quando param nas 

mãos e nas malas dessas mulheres, como apontam Arnfred e Meneses (no prelo), 

tornam-se símbolos de poder e prestígio femininos. Mas isto também implica que, no 

que tange aos tecidos, as mulheres dependem dos homens. Elas comentam que até 

pouco tempo atrás, as mulheres macuas, sobretudo as do litoral, eram dependentes dos 

homens para qualquer produto que fosse comprado com dinheiro – e mesmo que elas 

tivessem dinheiro para comprar as capulanas, o mais correto seria que o homem 

oferecesse. O dinheiro era visto como uma coisa pertencente ao mundo dos homens, e 

eram eles também que comercializavam qualquer produto.146  

																																																													
145 Os homens podem vesti-las em casa, quando vão descansar, dormir, tomar banho, mas não são 
vestimentas masculinas. 

146 Se isto ainda pode ser verificado em relação ao comércio de capulanas, por exemplo, e na maior parte 
dos comércios de mercados e feiras – sendo mais comum para as mulheres venderem comidas e salgados 
preparados por elas nas ruas, ou bebidas fermentadas como a cabanga em seus próprios quintais –, isto já 
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 Arnfred inscreve as dádivas de capulanas de homens para mulheres de forma 

mais evidente nas relações sexuais que eles entretêm:  

Today, women can and do buy capulanas themselves, but they are still 

perceived as a special item, and in essence they should be a gift of 

love from a man to a woman. A gift of love, which is also a gift in 

exchange for sex. Research on female initiation rituals in Makhuwa 

contexts in northern Mozambique reveal that when young women are 

instructed on how to conduct proper sexual relations in marriage, they 

are also taught to expect a gift from their husband in exchange for 

‘good sex’ (Arnfred, 2011). This gift may take the form of money, but 

it may also take the form of a capulana. (Arnfred e Meneses, 2017, no 

prelo) 

 Ecoando esse comentário, lembro a fala de Ricardina, uma mulher que conheci 

no centro de Nampula, e com quem conversei sobre a forma como a capulana deveria 

ser oferecida para uma mulher. Ela dizia que se um homem que não fosse marido, ou 

um parente próximo, desse uma capulana a uma mulher, “estava a meter requerimento 

não escrito”.  

… 

 Em relação ao “segredo das mulheres”, pudemos perceber como as capulanas 

fazem-fazer um corpo feminino ao mesmo tempo marcado pelos atributos da beleza e 

da decência, pelas maneiras de cobrir e de amarrar. Se o uso da capulana acompanha um 

processo de “tornar-se mulher”, isto está associado não apenas ao que poderíamos 

chamar de compósito corpo-capulana (nas maneiras de vestir, se portar, e, de um modo 

geral, de performar a capulana), mas também a todas as relações, amorosas, conjugais, e 

de parentesco que acompanham estas mulheres. Neste sentido, acredito que uma 

																																																																																																																																																																																			
tem se alterado com a formação dos xitiques de mulheres para a venda de capulanas antes do 07 de Abril, 
por exemplo, como descrevi no segundo capítulo. Estas mulheres me relataram como a mínima 
independência financeira que ganharam se tornando comerciantes (sobretudo as que vendiam capulanas, 
antes um mercado dominado exclusivamente por homens) lhes possibilitou “abrir o olho”. Delfina, uma 
das comerciantes que ficava na praça central de Nampula, me contou que antes de “abrirem o olho” só 
ficavam em casa “sem fazer nada”, e se o marido tinha um problema “ficamos male”; ou, se divorciavam, 
“ficamos assim todas desprogramadas”. Nos centros urbanos, atualmente, fora dos territórios de suas 
matrilinhagens, muitas vezes sem possibilidades de cultivarem suas próprias machambas, as mulheres 
podem ficar totalmente dependentes financeiramente de seus maridos, como era o caso de grande parte de 
minhas amigas e vizinhas dos bairros. 
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questão que não pôde, pelas limitações do presente trabalho, ser abordada de forma 

direta, mas que fica em aberto para futuros desenvolvimentos, seria pensar como as 

capulanas, entre as mulheres que se pensam como macuas nos dias atuais, em situações 

já distintas daquelas descritas por Geffray, poderiam fazer-fazer parentesco.147 

 

Nestes registros, a meu ver, a capulana aparece como um objeto importante não 

apenas porque “simboliza” o poder e status das mulheres, em especial das mulheres 

mais velhas, decanas das famílias, ou porque aparece como uma dádiva que medeia 

relações sexuais e amorosas. Pensando com a chave analítica dos efeitos e diferenças 

que objetos (ou actantes) fazem em determinadas situações sociais, acredito que as 

capulanas, neste sentido, estão, novamente, produzindo attachements. Seja nas 

“amarrações amorosas”148, seja nas malas das senhoras que as recebem dos genros e do 

marido, as capulanas estão, a todo momento, fazendo-fazer relações. 

 As capulanas que passam a ser entesouradas, apesar de encerrarem um certo 

circuito de trocas e dádivas, também continuarão a ser acionadas produzindo mais 

relações, não apenas ao serem herdadas por outras mulheres da família, mas também 

por serem re-colocadas em uso nos momentos importantes dos nascimentos dos bebês, 

para formar os espaços rituais que acomodarão ritos de iniciação ou ritos funerários, 

para lavar os mortos, enterrá-los, etc. Se em muitas ocasiões faz-se necessário comprar 

capulanas novas e movimentar as mulheres, e, em consequência, os maridos – ainda 

hoje principais detentores do dinheiro que possibilita a compra de capulanas –, para 

adquirir a capulana de tal batuque, ou a capulana comemorativa de tal festa, também em 

muitas ocasiões os antigos mucumis e capulanas preservados serão acionados para 

cobrir o que deve permanecer invisível, para “guardar segredo” ou para amarrar corpos 

e pessoas e continuar fazendo-fazer relações e attachements.  

	 	
																																																													
147 Agradeço Aline Miranda por ter formulado essa questão na esfera do parentesco. 

148 Utilizo amarrações amorosas aqui no sentido popular que se confere à expressão no Brasil, associado 
a feitiços para trazer e manter a pessoa amada. Se os “segredos das mulheres” podem ser acionados para 
seduzir os homens, muitos relatos em campo também mencionavam o uso de remédios para enfeitiçar os 
maridos alheios ou manter seus homens. 
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AMARRAÇÃO	FINAL	
 

 O esforço de trazer a capulana como protagonista deste estudo possibilitou 

entrever uma série de ações, interações, efeitos e relações nas quais elas estão 

envolvidas, amarradas, vinculadas, e nas quais elas fazem diferença. Tomá-las como 

objetos acessórios que compõem o ambiente ou a paisagem, um pano de fundo da vida 

cotidiana em Moçambique, faria perder a complexidade de relações engendradas nos 

seus múltiplos usos. 

 Entesouradas nas malas das mamás, circulando junto aos homens que as 

oferecem e se espalhando da costa para o interior, "o longo e sinuoso caminho da 

capulana" traz à tona relações amorosas, familiares e dinâmicas de parentesco 

(matrilineares) próprias às sociedades que hoje se denominam macuas. Enquanto fio 

condutor desta narrativa, elas também fizeram emergir traços de uma história mais 

ampla, quando pensamos seu processo de fabricação, desde o cultivo de sua principal, e 

mais valorizada, matéria-prima, o algodão, até sua produção industrial. História 

marcada pelas explorações coloniais, e por um projeto de sociedade 'pós-colonial' 

baseado também nessa produção autônoma nacional. Para além das esferas nacionais, as 

capulanas ainda fazem ecoar as conexões entre a costa oriental africana e o oceano 

Índico, os cruzamentos de pessoas e culturas que configuraram o que veio a se chamar 

“cultura swahili”, e suas manifestações no litoral do norte de Moçambique. As “donas 

das capulanas”, como são designadas as mulheres da Ilha de Moçambique, com suas 

malas cheias de tecidos, e com a apurada estética e etiqueta com a qual lidam com seus 

kissambis, mucumis, khimãos e nsunkis, trouxeram elementos para compreender como 

se dá a valorização deste objeto nestes locais. 

 Vimos também a intimidade das capulanas com as mulheres – e aqui vale 

lembrar o poema de Sebastião, “Somos Amigas” – quando estas guardam seus segredos: 

os “segredos das mulheres”, que compõem um corpo desejável de uma mulher adulta, e, 

sobretudo, os segredos do sangue, nas amarrações físicas que as transformam em 

ncontha ou nakapa, que absorvem e retêm o sangue menstrual ou o sangue pós-parto. 

Elas também se fazem presentes nos momentos cruciais nos quais as meninas e 

mulheres aprendem e repetem esses segredos: os ritos de iniciação. As capulanas 

cobrem as pessoas e os espaços nas situações rituais que requerem mais cuidado e 

discrição: formando a nipantha dos ritos de iniciação ou cobrindo os meninos e as 
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meninas na saída dos ritos; fazendo ephaluka no caso de um parto feito em ambientes 

abertos; fazendo phazira para a lavagem dos mortos, e também cobrindo os mortos 

(com as capulanas brancas, essanta), e durante todo o processo de transporte e enterro.   

 Manter invisível aquilo que deve ser segredo também envolve as possibilidades 

da comunicação, ou do evitar-falar: a capulana entra nessa história “exatamente para 

evitar que se faça uma série de perguntas”, como explicou Felisberto, e assim, através 

das formas de amarrar e de dispor as capulanas, as informações são transmitidas sem 

que se quebre o segredo daquilo que deve permanecer indizível. Prestar atenção nas 

gestualidades e nas formas de amarrar nos permite trazer à tona as texturas próprias de 

sua materialidade: os diferentes níveis de leveza e firmeza que constituem as 

casquinhas, miaphano e rupi, e a valorização da firmeza (okhomaala) necessária para 

produzir boas amarrações e não deixar ver o que está por dentro da capulana. As 

amarrações e attachements do muthete mantêm o bebê firme nas costas da mãe, ao 

mesmo tempo em que permitem falar das dinâmicas da matrilinearidade, e de seus 

“vocabulários maternos”. 

 Junto à textura, as cores e estampas também compõem possibilidades de uso e 

potencialidades dos tecidos. Nas cores que compõem “o espectro básico de cores da 

África” (Picton e Mack, 1991) – o preto, o vermelho e o branco – vimos como as 

capulanas espirituais entram em relação com os curandeiros, os espíritos e as plantas, 

sinalizando presenças e possibilidades de engajamento em relações de pedidos e 

oferendas, de doenças e de curas. Já as capulanas comuns, com suas estampas coloridas 

e composições de cores, recebem nomes, que podem remeter a elementos do cotidiano 

através das figuras, bem como a acontecimentos e eventos locais que tiveram lugar 

concomitantemente à sua aparição nas lojas. Sendo também marcadas pelas histórias e 

memórias pessoais, associadas às festividades e rituais em que foram utilizadas, as 

capulanas, como os pagnes, “se apresentam como bibliotecas” (Blé, 2012). 

 Desta forma, espero que tenha ficado claro, para as eos leitores que seguiram 

este sinuoso caminho da capulana - junto a mim, Sebastião, Sania, D.Mariamo, 

Felisberto, Ilda, Daniela, Esmeralda, Aiúba, e tantos outros e outras que compuseram 

esta dissertação - alguns dos muitos e variados aspectos do que a capulana faz-fazer. 
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