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Somos todas rainhas. Esta é a primeira mensagem que desejamos passar para todas as mulheres negras, 

especialmente, as jovens que têm pouco acesso à informação sobre a contribuição histórica das mulheres negras 

na sociedade brasileira.

A coleção História das Mulheres Negras: Passado, Presente e Futuro possui o objetivo de resgatar, valoriz ar e 

divulgar o papel e a importância das mulheres negras na sociedade brasileira, nas Américas e no mundo, pois sua 

contribuição histórica foi negada na história oficial do Brasil durante anos.

Nos inspiramos na cartilha Mulher Negra Tem História que foi elaborada pelo Coletivo de Mulheres Negras da 

Baixada Santista, no ano de 1987, organizada pela poetiza Alzira Rufino, feminista, seguidora das tradições do 

candomblé e graduada em enfermagem, diretora fundadora da Casa de Cultura da Mulher Negra; pela 

comunicadora social Nilza Iraci, feminista e atual presidenta do Geledés – Instituto da Mulher Negra; e pela Maria 

Rosa Pereira, feminista e defensora da igualdade entre brancos e negros.

A idéia do projeto As Mulheres Negras Têm História e As Jovens Negras Estão Aqui Para Contar que resultaria 

na elaboração dessa publicação Somos Todas Rainhas surgiu, na elaboração a partir do módulo raça/etnia do CD-

ROM Mulheres Jovens e Direitos Humanos que contou com a organização das Jovens Feministas de São Paulo sob 

consultoria da AFRIKA - Associação Frida Kahlo e do CEERT – Centro de Estudo das Relações de Trabalho e 

Desigualdades.

¹ www.casadeculturadamulhernegra.org.br/alzira_artigos.htm
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Lélia Gonzalez

Nilza Iraci

Rosa Parks

Mae Jemifon 

Alzira Rufino

Somos Todas Rainhas cuja autoria é de Giselle Cristina dos Anjos Santos, historiadora, feminista, uma jóia 

rara, pela sensibilidade, dedicação e cuidado, qualidades que foram fundamentais para concretização desse sonho. 

Sua contribuição ofereceu maior qualidade a esta iniciativa, mudando totalmente, o caminho que pretendíamos 

seguir inicialmente nesse processo de resgate histórico contextualizado, de algumas mulheres negras africanas e 

afro-brasileiras. Quando pensamos como fazer, quem destacar e como realizar, Giselle foi fundamental para 

definirmos um caminho. Nesse caso, o nosso norte foi priorizar os períodos de transição da história mundial, de 

muita dor, sofrimento, mas também, de muitas lutas de resistência e algumas conquistas. Uma parceria 

maravilhosa que resultou nesse lindo e prazeroso trabalho, com o nosso olhar e a nossa “cara” Somos Todas 

Rainhas!

Um projeto ousado que apóia a aplicação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 que altera a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, onde estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para a inclusão no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”. Desse modo, 

esta é a oportunidade para evidenciar de que forma as mulheres negras participaram e influenciaram a história 

nacional.

Somos todas rainhas! Nossa primeira obra de uma série que serão publicadas.

Uma ótima leitura!

Chindalena Ferreira Barbosa
Presidenta da Associação Frida Kahlo - Afrika
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Racismo é a crença da existência da superioridade inerente de 
uma “raça” sobre as demais, e consequentemente, o seu direito de 
exercer o poder na sociedade e dominar os representantes dos 
outros grupos raciais.

Sexismo é a crença na existência da superioridade natural de 
um dos sexos, e a inferioridade do outro, e a legitimação do 
exercício de poder de representantes de um dos sexos sobre os 
representantes do outro sexo.

Ambos, racismo e sexismo, são formas de preconceito que 
podem se complexificar a partir de sua interação com outros 
preconceitos como a xenofobia, a homofobia, a lesbofobia, o 
preconceito geracional e de classe social. O preconceito e a 
discriminação violentam o exercício de direitos das pessoas 
cotidianamente em nossa sociedade.

Você conhece pessoas sexistas ou racistas?

UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Você já parou para pensar no significado da história em nossa 
sociedade? Será que a história significa apenas relembrar fatos do passado 
sem importância concreta para os dias de hoje? Como diz o provérbio 
africano: “Enquanto os leões não começarem a escrever sua própria 
história, a história continuará a ser a história dos caçadores”.

O que você pensa sobre isso?

Você sabia que ao relembrar os fatos históricos você retoma as ações 
que influenciaram a construção das relações de poder, onde determinados 
grupos sociais foram valorizados, à medida que, outros grupos foram 
desvalorizados pela sociedade?

Quem contou a história do povo negro? Quem contou a história das 
mulheres? Sobretudo, quem contou a história das mulheres negras?

Ao resgatarmos alguns fatos históricos, do período da colonização 
europeia, nesta cartilha, traremos à tona algumas questões que 
habitualmente não são abordadas nas escolas brasileiras, porém são 
extremamente relevantes para a nossa história. 

Se liga!

Antes de iniciarmos esta viagem são importantes 
algumas informações, como:

O que você conhece sobre a história das mulheres negras 
no Brasil? Você sabia que desde o início da escravidão as 
mulheres negras estavam tanto inseridas nos espaços 
privados exercendo trabalhos domésticos, como nos 
espaços públicos exercendo trabalhos braçais na agricultura, 
mineração e no comércio, assim como os homens? 

Devido a sua grande inserção, essas mulheres eram vistas como 
peças fundamentais para o crescimento econômico vigente. Além 
disso, interferiam significativamente na dinâmica social da colônia. 
No entanto, a partir do cruzamento e interação de sistemas de 
opressão social, como o sexismo, o racismo e a pobreza; a 
contribuição das mulheres negras, na função de agentes sociais, foi 
brutalmente silenciada e anulada na construção da história oficial do 
Brasil. 

A documentação oficial, que podemos consultar para melhor 
conhecermos esse período histórico, foi produzida por 
representantes do sistema colonial, educados com os valores sociais 
da época. A população negra sempre era denominada do mesmo 
modo, quer fossem mulheres ou homens, eram simplesmente 
nomeados de negros ou escravos no masculino, esses autores 
evitavam a especificação de gênero: homens ou mulheres. E, por 
esse motivo, é muito difícil resgatar a história das mulheres negras no 
Brasil, pois pautado na despersonalização do racismo e sua interação 
com o machismo, as mulheres negras foram invizibilizadas na 
história social de nosso país.

No período colonial, o domínio da escrita era considerado um 
instrumento de poder. Assim, tanto as mulheres negras e brancas 
quanto os homens negros não podiam ter acesso a essa forma de 
comunicação. Desse modo, a maioria dos africanos escravizados não 
possuía o domínio da escrita dos colonizadores europeus. Portanto, a 
história de mulheres e homens negros foi contada por homens 

brancos, letrados e privilegiados, que se beneficiavam com a 
estrutura da sociedade escravista e disseminavam, em seus escritos, 
o pensamento racista e sexista da época. Contudo, houve africanos 
escravizados que dominaram a escrita nesse período e deixaram 
relatos sobre a sociedade da época a partir de seus pontos de vista.

Você já ouviu falar da ex-escrava Rosa Maria Egipcíaca da Vera 
Cruz, que escreveu um livro sobre suas visões no século XVIII? Ouviu 
falar da escrava Esperança Garcia, que escreveu uma carta ao 
governador da Província do Piauí, em 1770, para reclamar dos maus 
tratos empreendidos pelo administrador da fazenda real em que 
trabalhava? Você conhece a história dos africanos escravizados de 
religião mulçumana que escreviam em árabe e participaram da 
Revolta dos Malês na Bahia, em 1835? Ou você sabe da importância 
da brasileira negra, Maria Firmina dos Reis que foi a primeira mulher a 
publicar um livro no Brasil, em 1859? Existem muitas lacunas em 
nossa história.

Contudo, mesmo com as dificuldades vivenciadas por africanas e 
africanos trazidos brutalmente para o continente americano, 
sobretudo para o Brasil, é possível reconstruir suas lutas de 
resistência e o legado africano na diáspora a partir de histórias 
oralmente transmitidas de geração em geração, além de outras 
fontes históricas tais como os registros escritos, pinturas e 
esculturas. Dessa maneira, temos condições de tentar nos aproximar 
da trajetória de vida de mulheres negras de diferentes períodos da 
história do Brasil.
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Mas, sem duvida, trazer à tona a história das mulheres negras no Brasil, não 
é uma tarefa fácil. São muitas centenas de anos de história. Afinal, a história das 
mulheres negras, que foram trazidas para o Brasil, não começa aqui e sim do 
outro lado do Atlântico, no continente africano. Além disso, existia uma grande 
diversidade entre os grupos africanos trazidos para o Brasil, pois tinham 
origens étnicas, culturais e lingüísticas diferentes. Compreender a influência 
das culturas africanas, em nossa sociedade, significa conhecer o Brasil a fundo. 
E o mais importante deste resgate, é que ao conhecermos o nosso passado 
poderemos reescrever o nosso presente e futuro.

Por esse motivo, vamos embarcar em uma viajem histórica para 
conhecermos um pouco mais sobre as rainhas africanas e afro-brasileiras. 
Dentre as inúmeras rainhas existentes, vamos nos aproximar da história de 
sete rainhas guerreiras: CLEÓPATRA, NZINGA, AQUALTUNE, TAITU BITUL, 
NA AGONTIMÉ, TERESA DO QUARITERÊ e LUIZA MAHIN. Mulheres negras 
guerreiras, de períodos históricos e espaços geográficos distintos, que 
representam o passado e o presente de luta das mulheres negras.

SOCIEDADES AFRICANAS e as MULHERES AFRICANAS

Diferente do que se imagina a experiência de ser mulher ou homem, os 
papéis sociais atribuídos a cada um deles, se altera conforme o contexto 
histórico e cultural que essas mulheres e esses homens estão inseridos, não por 
suas diferenças biológicas. E, nas sociedades africanas, isso não seria 
diferente.

Segundo o estudioso senegalês Cheikh Anta Diop, 
durante todo o período do Egito Faraônico as mulheres 
africanas apreciaram a liberdade completa, em oposição à 
condição de segregação experimentada pelas mulheres 
gregas, romanas e europeias, no período clássico. Diop 
explica que a maioria das sociedades não-europeias é, 
principalmente, matrilinear, isto é, a linha de descendência 
começa a ser traçada a partir da mãe e é o homem quem traz 
o dote à mulher. Na África, o “lugar” da mulher não era apenas 
com sua família, ela, frequentemente, governava nações com 
inquestionável autoridade. Muitas mulheres africanas foram 
excelentes militaristas e, por diversas ocasiões, conduziram 
seus exércitos nas batalhas. Muito antes que soubessem da 
existência da Europa, os africanos tinham uma maneira de 
viver diferente dos europeus onde os homens eram seguros o 
bastante para conceber que as mulheres poderiam avançar 
tanto quando seus talentos as levassem.

Vamos conhecer algumas rainhas africanas?

A primeira mulher a assumir um governo foi a RAINHA 
HATSHEPSUT, filha de Thothmes I. Ela foi a primeira mulher a 
conduzir um império na história da humanidade, cerca de 
1.500 anos antes de Cristo. Seu pai lutou para expulsar os 

Estudos comprovam que os primeiros seres humanos, os Homo 
Sapiens, surgiram no continente africano há cerca de 160 mil anos 
atrás. Devido aos fenômenos da seleção natural e da necessidade de 
adaptação ao ambiente de calor intenso, os primeiros seres 
humanos possuíram altos índices de melanina no organismo a fim 
de suportarem os altos índices de radiação solar cuja adaptação 
natural resultou na cor escura da pele, dos olhos e dos cabelos. Além 
disso, eles tinham nariz largo e boca carnuda, ou seja, eram povos 
com fenótipo negróide. A partir desses povos de origem africana 
houve a migração e o povoamento da Europa, América, Ásia e 
Oceania.

Então porque existem outras características na população 
desses diferentes espaços geográficos hoje? No longo processo de 
adaptação aos novos ambientes ocorreram alterações genéticas 
que modificaram as características desses grupos. No continente 
europeu, por exemplo, cujo ambiente apresenta baixas 
temperaturas e menor luminosidade eram desnecessárias altas 
concentrações de melanina no organismo, o ideal era a 
possibilidade de penetração dos raios solares na pele para garantir o 
aquecimento e a sobrevivência dos indivíduos, e com isso houve a 
baixa dos índices de melanina no organismo, e consequentemente o 
clareamento da pele, dos cabelos e dos olhos. Assim como a 
alteração nas narinas, que ficaram mais estreitas, garantiram a 
possibilidade de aquecer o ar frio antes que ele chegasse aos 
pulmões, deixando menos agressivas as baixas temperaturas ao 
organismo das populações que se instalaram nesta região.

Além disso, algumas das civilizações mais antigas da história da 
humanidade se desenvolveram no continente africano: a civilização 
egípcia, a civilização cuxita, a axumita e a civilização etíope.

O tráfico escravo no Brasil se deu entre o século XVI e a metade do século XIX, e representa 350 anos de nossa 
história. Durante este período foram roubadas as vidas de cerca de 4 milhões de mulheres e homens africanos que 
foram obrigados a trabalhar no Brasil na condição de escravizados. Entre esses milhões de africanos existia uma 
grande diversidade étnica, espacial e linguística. Podemos observar os países africanos que contribuíram com 
suas etnias para a formação do Brasil no quadro abaixo:

ETNIASETNIAS

Ambo
Bushongo

Bantu
Bena Kanioka

Luena
Bacongo (*)

Quimbundo (*)
Kassanje (*)
Rebolo (*)
kacongo
Mpundo

Macuas
Maconde

Bariba
Mina (*)
Somba

Gá
Ewê

Mende (*)
Temme

TOGO

MOÇAMBIQUE

Rendille
Igala

Afkpo
Efik

Turkana
Kanuri
Jukun

Ibadanllorin
LuoIdoma

Kikiu
Pokot
Dinka

Fulani (*)
Kanuri

Bantu
Zulu

Massai

Bakuka (*)
Baluba
Bayaka
Kuyu

Zingalaas
ÁFRICA DO SUL

NÍGERIA

Senufo (*)
Baule (*)
Bambara

Kra
Lobi

Dagon (*)
AtiêGorro
Yaouré (*)

Os

Balega
Wamba
Venda

Luba
Cambindas (*)

Muxicongos
Bapende

Kuba

Wolof
Kupo
Diolo

SENEGAL

CONGO

TANZÂNIA

COSTA DO MARFIM
Humbi

Ovambo
Ngola (*)
Ghangala

Lunda
Kioco

Nhanheca
Mbunda (*)
Benguela (*)

Ndongo
Ovimbunda

Babwelé
Bacota

Mossi (*)

Fon
Mahii (*)

Edo
Sombas (*)

Dan

Fula (*)
Mandnga (*)

GUINÉ BISSAU

DAHOMÉ

GABÃO

ANGOLA
Yorubá

BiniIboIjó
Samburu

Ibidio
Ekoi

Nupe
Tapa

Ijeshá (*)
Fon

Ogboni
Tiv

Fulani
Haussá

Ochi

Massai
Luo

Fanto
Ashanti (*)

Akan
N'Dommo

QUÉNIA

BOTSWANA

NIGÉRIA

Fonte: FONSECA JÚNIOR, Eduardo. Sambaquis & Quilombos no litoral Fluminense. Rio das Ostras: Gráfica e Policromia Iriry, 2004. In MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO. Quilombos espaço de resistência de homens e mulheres negros. Rio de Janeiro: Rede de desenvolvimento humano, 2005, p.11.
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a Candace, que guerreou contra o governador romano do Egito, 

Patronius; a Candace, mencionada na Bíblia em Atos, capítulo 8, 

versículo 27; a Candace, que guerreou contra o romano Nero; e outra 

Candace que não deixou registros seguros.
Muito antes da invasão europeia ao continente africano, houve a 

invasão árabe as terras africanas. A RAINHA DAHIA-AL KAHINA, que 

governava a Mauritânia desde 688, resistindo à expansão islâmica 

no continente africano, liderou um contra-ataque feroz que expulsou 

o exército árabe para o norte na Tripolitânia. Porém, a RAINHA 

DAHIA-AL KAHINA foi derrotada no ano 705, abrindo a rota para a 

invasão islâmica no continente, mas, essa invasão enfrentou a 

intensa resistência de mulheres e homens africanos.

No ano de 1896, os ingleses prenderam e exilaram o Rei Prempeh 

da Costa do Ouro, atual Gana, na tentativa de conquistar seu 

território. A RAINHA YAA ASANTEWAA liderou o povo Ashanti na 

guerra contra os ingleses. O conflito passou a ser conhecido como a 

Guerra YAA ASANTEWAA, o nome da rainha. Após meses de 

combate, os ingleses enviaram 1.400 soldados e armas. A rainha e 

outros líderes Ashanti foram capturados e deportados, colocando 

fim à guerra. Porém, a resistência desse povo perdurou.
Rainha Hatshepsut

últimos invasores asiáticos do leste africano, e logo cedo começou a 
treinar sua filha para ser a governadora do Egito. O reinado de 
HATSHEPSUT foi um dos mais proeminentes na 18º dinastia do 
Egito, provando que a mulher pode ser uma forte e efetiva 
governadora.  Ela ocupou o trono do império egípcio por 22 anos, foi 
a primeira mulher a vestir os trajes sagrados do Faraó, se tornando a 
primeira mulher Faraó do Egito, posição até então de exclusividade 
dos homens.

 A morte de HATSHEPSUT ocorreu de forma abrupta e 
misteriosa. Talvez tenha sido uma morte natural, porém alguns 
historiadores acreditam que seu enteado, Thothmes III, a tenha 

assassinado. Depois de sua morte, 
Thothmes III tentou destruir todas 

as memórias existentes sobre a 
rainha HATSHEPSUT, no Egito, 
desfigurando estatuas que a 
representassem. No entanto, 
não foi possível apagar sua 
trajetória, e a história de 
HATSHEPSUT veio à tona 
c o m o  u m a  d a s  m a i s  
proeminentes mulheres de 
todos os tempos.

A RAINHA DE SABÁ, também conhecida por Makeda ou Belquis, 
viveu no século X a. C., reinou sobre as terras de Sabá, Arábia e 
Etiópia, e exerceu uma intensa atuação diplomática.  A RAINHA DE 
SABÁ teve a sua história narrada na Bíblia Sagrada, no Talmude, no 
Alcorão e em lendas da Síria, Israel, Egito e Etiópia. Esta rainha, que 
empreendeu uma longa e árdua viagem à Jerusalém, a fim de 
aprender com a sabedoria do rei Salomão, é profundamente 
estimada na Etiópia. Ela é vista como parte da herança nacional: 
“uma mulher de esplêndida beleza”, que introduziu a religião e 
cultura de Israel na sua própria terra. Na Grécia, a chamavam de: “A 
MINERVA NEGRA” e “A DIANA ETÍOPE”.

As mulheres africanas atuaram de maneira direta nas diferentes 
ações de resistência contra a invasão e exploração estrangeira no 
continente. Em diferentes momentos da história da Etiópia, as 
mulheres de diferentes níveis sociais, desde servas a rainhas, 
participaram dos exércitos, exercendo a função de combatentes, na 
luta pela manutenção de sua soberania. Existiram diversas rainhas 
chamadas de CANDACES, termo etíope atribuído às mulheres que 
ocupam cargos de chefes de estado ou governadoras. Dentre as 
RAINHAS CANDACES, existem cinco mais conhecidas que lutaram 
contra governantes estrangeiros: A Candace, que se opôs ao 
movimento em direção ao sul dos exércitos de Alexandre, o Grande; 

Você sabia que a civilização egípcia, que fica no norte do continente 
africano, foi uma das civilizações mais importantes da história da 
humanidade? Foi no Egito Antigo, onde provavelmente se originou a 
escrita, com a produção de hieróglifos, foi a civilização egípcia que criou a 
medicina, a aritmética, a astronomia, e o calendário com 365 dias, os quais 
utilizamos até os dias atuais. Também houve o excepcional 
desenvolvimento da arquitetura e a construção de gigantescos templos, 
pirâmides e esfinges.

Com a significativa importância da civilização egípcia para a 
humanidade, a historiografia produzida pelos europeus no período colonial, 
tentou negar a presença da população negra na história do Egito, através de 
uma estratégia ideológica, que visava inferiorizar o povo negro, rechaçando 
sua contribuição ao processo civilizatório universal. E legitimar, assim, a 
exploração colonial.

Apesar disso, existem muitos estudos que comprovam o contrário. 
Existiram 30 dinastias faraônicas no Egito Antigo que se sucederam entre 
os anos 3.000 e 333 antes da era cristã. Até o final da vigésima dinastia, 
entre 3.000 e 1.200 a.C. não existem indícios de invasões externas. A partir 
da vigésima primeira dinastia teve inicio um período caracterizado por 
invasões e ocupações estrangeiras, houve a ocupação de povos de origem 
líbia, assíria, sudanesa, persa, grega e romana. Essas invasões alteraram o 
fenótipo da população egípcia, assim como foi alterado o fenótipo da 
população que ocupava as Américas antes da invasão européia. Contudo, é 
possível assegurar que ao menos 21 dinastias faraônicas que governaram o 
Egito Antigo eram dinastias negras.

HISTÓRIA DO EGITOHISTÓRIA DO EGITO



A RAINHA NZINGA, também conhecida como Jinga ou Ginga, é 
mais uma mulher representante da resistência africana contra a 
invasão europeia. Ela nasceu em 1582, no Ndongo Oriental, região 
da África Centro-Ocidental, onde hoje se localiza a Angola. NZINGA 
pertencia ao grupo étnico dos Jagas, povo extremamente 
combativo.

A resistência contra a invasão dos portugueses ao 
território Ndongo foi iniciada por seu pai, o Rei Mbundi 
Ngola, que lutou contra o avanço dos estrangeiros na 
captura de mulheres e homens negros para o 
desenvolvimento do tráfico de mão de obra 
escravizada.

Com a morte do Rei Mbundi Ngola, em 1617, houve 
sérias disputas entre NZINGA e seu meio irmão Ngola 
Mbandi para a sucessão do reino. A instabilidade 
política desse momento favoreceu o avanço dos 
portugueses na invasão do território. 

Mbandi, irmão de NZINGA assumiu o trono, todavia ela não 
desistiu da idéia de se tornar rainha. No ano de 1622, foi enviada por 
seu irmão na função de embaixatriz para negociar com os 
portugueses em Luanda. Após impressionantes demonstrações de 
astúcia e perspicácia de NZINGA, que não se deixou intimidar pelos 
europeus, foi assinado um tratado de paz. A então embaixatriz se 

impressionou com o poder dos portugueses, que atribuíam sua 
prosperidade ao Deus que cultuavam, NZINGA se batizou na religião 
dos estrangeiros, o catolicismo, pois ficou convencida de que com 
isso poderia construir um império.

No entanto, os portugueses não cumpriram o tratado de paz, o 
que deu continuidade aos conflitos. Com a morte de seu irmão, em 

1623, NZINGA assumiu a posição de Rainha de Ndongo 
passando a liderar as batalhas contra os inimigos. 

De forma estratégica a RAINHA NZINGA 
estabeleceu alianças com os holandeses em 1641 para 
expulsar os portugueses do território. O comércio 
escravo havia se tornado a principal fonte de lucro do 
período. E Angola era um ponto estratégico para a 
captura de africanos, o governo português não abriria 
mão do território conquistado facilmente. Por meio de 
Luanda e Benguela, durante séculos, foram enviados 

números incalculáveis de africanos para o Brasil e América Espanhola.
Após anos de guerra, em 1657 a RAINHA NZINGA assinou um 

novo tratado de paz com os portugueses. Ela faleceu seis anos 
depois, no ano de 1663. Contudo, sua figura e sua luta não foram 
esquecidas, NZINGA é cultuada como símbolo da resistência à 
invasão estrangeira pelos modernos movimentos nacionalistas de 
Angola.
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NOSSAS SETE RAINHAS GUERREIRAS

Vamos viajar neste momento pela trajetória de nossas sete 
rainhas guerreiras: CLEÓPATRA, NZINGA, AQUALTUNE, TAITU 
BITUL, NA AGONTIMÉ, TERESA DO QUARITERÊ e LUIZA MAHIN. 
Algumas dessas mulheres pertenciam a privilegiados espaços de 
poder e outras foram violentamente subjugadas. Todavia, nesta 
cartilha destacaremos elementos comuns e expressivos na trajetória 
de todas elas, pois mesmo inseridas em distintos contextos 
históricos, territoriais e culturais, existem elementos evidentes que 
as relacionam, tais como: a força, a garra e a resistência das 
guerreiras negras. Vamos começar?

Uma das rainhas mais conhecidas do território africano é a 
RAINHA CLEÓPATRA, sua trajetória inspirou a realização de livros, 
peças de teatro e filmes. CLEÓPATRA nasceu no ano 69 a.C., ela 
assumiu o trono do Egito junto a seu irmão Ptolomeu XIII quando 
tinha dezoito anos de idade. Nesse período histórico, o Egito era um 
protetorado de Roma. Então, a RAINHA CLEÓPATRA, com o objetivo 
de poupar o Egito dos abusos do colonialismo romano e aumentar o 
seu poder frente a seu irmão, se aliou a Julio César, imperador 

romano, com quem viveu um romance. Mas, com o assassinato de 
Julio César por inimigos, CLEÓPATRA se aliou politicamente a Marco 
Antonio, que também precisava da força política do Egito. No 
entanto, com a ascensão de Otavius e a morte de Marco Antonio, a 
iminente perda de controle do Egito fez com que CLEÓPATRA 
cometesse suicídio.

A RAINHA CLEÓPATRA foi 
uma das principais rainhas do 
Egito, ela assumiu distintas 
estratégias políticas para a 
defesa da soberania de seu povo 
e preferiu se suicidar quando 
perdeu o controle.

Não obstante, a figura de 
CLEÓPATRA é fruto de narrativas 
divergentes e de complexas 
disputas. Alguns estudiosos 
afirmam que ela era branca, 
enquanto outros intelectuais, 
como Cheikh Anta Diop, afirmam que a RAINHA CLEÓPATRA era 
negra. Ressaltamos o papel ideológico exercido pelos europeus 
para construir representações sobre a civilização do Egito Antigo, 
assim como de CLEÓPATRA, como brancos com o objetivo de 
invisibilizar a contribuição do povo negro para a história da 
humanidade. (ver boxe: História do Egito)

RAINHA CLÉOPATRA

Rainha 
Ngola Ann Nzinga Ndongo
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Imperatriz
Taitu Bitul

Quais foram as rainhas africanas que cruzaram o Atlântico 
em destino ao Brasil? 

Antes de entrar na história e no mundo de resistência das rainhas 

AQUALTUNE, NA AGONTIMÉ, TERESA DO QUARITERÊ e LUIZA 
MAHIN, é importante entender o que foi a escravidão nas Américas. 
Você sabia que a escravidão afro-americana moderna se consolidou 
de maneira substancial diferente da escravidão em outros períodos e 
contextos?

No sistema de escravidão afro-americana moderna o povo negro 
foi forçado a agir igual a um produto em condições inorgânicas. Para 
a filósofa Angela Davis, nesse sistema o escravizado teve a 
"personalidade engolida dentro da sórdida ideia de propriedade" ou 
seja, a mulher negra e o homem negro sempre puderam contrastar 
seu status vigente em relação ao status de liberdade da classe 
trabalhadora branca, já que suas atividades não eram consideradas  
força de trabalho de uma classe e sim uma função  bestializada e 
desumanizada cujos direitos e lucros, frutos do trabalho forçado, 
pertenciam ao senhor de escravos. A acumulação de recursos gerada 
por meio do sistema escravista moderno foi primordial para o 
desenvolvimento do sistema econômico capitalista no mundo.

A  I M P E R AT R I Z  TA I T U  

aconselhou seu marido a assumir a 

seguinte postura: “Não ceda nada. 
Tudo aquilo que você ceder hoje, 
será uma escada para que sua 
fortaleza seja alcançada no 
futuro, permitindo que amanhã os 
[invasores] italianos cheguem ao 
centro dos seus domínios. Se você 
estiver na eminência de perder 
territórios, perca-os pelo mínimo 

com vigor certeiro de suas armas”.

Ao ir aos campos de batalha a IMPERATRIZ TAITU BITUL 
assumiu a estratégia de cortar os suprimentos de água e comida do 
exército italiano o que derrotou a linha de frente inimiga.  Graças à 
vitória na Batalha de Adwa contra o exército italiano a Etiópia 

permaneceu como o único território livre do continente africano 

após a divisão e colonização pelos países europeus no final do 
século XIX.

A dedicação da IMPERATRIZ TAITU BITUL em preservar a 
soberania da Etiópia lhe garantiu o título de Berhare ZeEthiopia,  que 

significa Luz da Etiópia.

Desse modo, a fragilidade atribuída historicamente às mulheres 
sob a proteção hierárquica masculina foi anulada para as mulheres 

negras nas sociedades escravistas. Na condição de escravas o seu 

trabalho era o mesmo que o dos homens e deveria render como o 
deles. A função dos negros, por meio de seus trabalhos braçais, 
independente de serem crianças, homens ou mulheres, era prover 
rendimentos aos seus proprietários. Nesse sistema não fazia sentido 

o homem ter mais poder que a mulher frente ao senhor de escravo. 

Inclusive durante a maternidade a mulher escravizada era castigada 

e forçada a trabalhar. E uma vez que as mulheres negras escravizadas 
eram classificadas como “procriadoras” e “amas de leite”, em 
oposição às mulheres brancas classificadas como “mães”, seus filhos 
podiam ser vendidos ou retirados de seu convívio igualmente 

quando os bezerros, desmamados ou não, são retirados das vacas 

leiteiras.
Não obstante, existiram diversas formas de resistência ao 

sórdido sistema escravista. As reações de enfrentamento eram 
desenvolvidas desde a captura em território africano, durante a 

travessia do Atlântico e nos novos solos para onde as africanas e 

africanos eram levados. Essas ações de resistência foram desde a 

lenta realização do trabalho, que acarretava na perda de lucros para 
os senhores, as numerosas fugas, os aquilombamentos, assassinatos 

bem como as diferentes formas de manutenção dos valores culturais, 
mesmo em situações tão adversas, como a preservação da língua 

mãe, da religião, música e dança.

Frente às situações extremas, ações como o suicídio, o aborto e o 
infanticídio foram práticas de resistência, essencialmente 
empreendidas pelas mulheres negras, desde o início do processo da 
escravidão. Retirar a própria vida ou a vida de um filho representava 

um complexo exercício de enfrentamento a um sistema violento que 

negava a humanidade de mulheres e homens negros. Em 1774 foi 

registrado o suicídio de 14 africanas escravizadas que estavam sendo 
transportadas no navio negreiro Soleil.

Assim como retirar a vida de senhores de escravos, seus 
familiares, ou feitores, representava um ato de completa ousadia e 

grande risco. Em 1835 foi criada uma legislação repressiva que punia 

com a pena de morte mulheres e homens escravizados que 
tentassem agir contra seus proprietários, devido aos constantes 
crimes e tentativas de assassinatos contra os senhores de escravos. 
O trabalho de mulheres negras nas Casas Grandes facilitava essas 

ações, pois agiam geralmente com instrumentos de trabalho, ou seja: 

faca, mão de pilão, machado ou utilizavam venenos.

Outra prática de resistência ao sistema escravista muito 
importante eram as fugas e a criação de quilombos, onde mulheres e 
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 frente do Quilombo Tapagem no Pará.
Essas mulheres exerceram papéis significativos de liderança em 

suas comunidades, buscaram reconstruir nos quilombos a 

identidade que o sistema escravista tentou apagar. Mas, infelizmente 

existem poucos registros históricos sobre suas trajetórias, e além 

desses quilombos comandados por mulheres, podem ter existido 
vários outros. Assim, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a 
história de duas dessas mulheres: a história da PRINCESA 

AQUALTUNE e da RAINHA TERESA. Vamos lá?

A PRINCESA AQUALTUNE viveu durante o século XVII, era filha 
de um importante rei do Congo. AQUALTUNE era uma guerreira, ela 
participou de combates liderando 10 mil guerreiros. No entanto, após 

perder uma batalha foi aprisionada e escravizada, a venderam e a 

enviaram ao porto de Recife no Brasil, principal centro de produção 
de cana de açúcar da América portuguesa.

A PRINCESA AQUALTUNE foi comprada por um proprietário de 
engenho de açúcar na região de Porto Calvo, sul de Pernambuco, para 

cumprir a função de escrava reprodutora. Porém, ao chegar ao 

engenho a princesa ouviu histórias sobre a resistência negra e as 

estratégias de fuga para os quilombos.

homens negros restituíam sua liberdade e dignidade. Os quilombos 
não eram apenas locais para os negros foragidos se refugiarem, 

segundo a historiadora Maria Beatriz Nascimento, que pesquisou 

por quase vinte anos sobre os quilombos no Brasil, os quilombos 
representaram movimentos sociais arcaicos de reação ao sistema 
escravista, que por meio de bases comunitárias iniciaram sistemas 
sociais diversos.

Houve centenas de quilombos no Brasil e em outros países da 

América, durante o período colonial. Semelhante a outras práticas de 

resistência, as mulheres negras sempre desempenharam papeis 
fundamentais na missão de construção e resistência nos quilombos. 
Você sabia que alguns dos quilombos existentes no Brasil foram 
liderados por mulheres?

Duas mulheres exerceram liderança no Quilombo dos Palmares, 

AQUALTUNE e ACOTIRENE. O quilombo do Quariterê foi comandado 
pela RAINHA TERESA no século XVIII. As duas irmãs FRANCISCA e 
MEDICHA FERREIRA deram origem e lideraram o quilombo 
Conceição das Crioulas em Pernambuco no início do século XIX. 

ZACINDA GAMBÁ liderou um quilombo na Capitânia do Espírito 

Santo. ZEFERINA foi uma liderança no Quilombo do Urubu na Bahia 

no início do século XIX. FELIPA MARIA ARANHA liderou um grande 
quilombo entre Grão Pará e Tocantins. E MÃE DOMINGAS esteve à 
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Você conhece a história de Palmares, o quilombo mais importante da história do Brasil? Tudo começou com a fuga de cerca de quarenta escravos de um 
engenho no sul de Pernambuco no ano de 1595. Eles caminharam dias até encontrarem um local onde se sentiram seguros para se instalarem. Esse local era a Serra da 
Barriga, já nas terras de Alagoas, próximo à divisa de Pernambuco, um ponto estratégico para avistar qualquer tentativa de aproximação do local.

O Quilombo dos Palmares surgiu com um número pequeno de pessoas. Entretanto, em seus cem anos de existência chegou a ter cerca de 30 mil quilombolas, entre 
mulheres, homens e crianças. E, na verdade, não existia um único quilombo, eram diversos quilombos menores resguardados dentro de uma grande fortaleza chamada de 
Quilombo dos Palmares. Cada um desses quilombos era liderado por uma pessoa.

AQUALTUNE e ACOTIRENE foram mulheres que comandaram dois desses quilombos menores. Na estrutura de Palmares existia ainda o espaço para a grande 
liderança de todos os quilombos, Ganga Zumba e Zumbi ocuparam essa posição.

Comparando com a organização atual de nossa sociedade, é como se AQUALTUNE e ACOTIRENE tivessem sido governadoras de estados brasileiros e Ganga Zumba 
e Zumbi presidentes sucessores. Mas, na verdade os quilombolas se inspiraram na organização social de antigos reinos africanos, como o Reino de Congo, Angola, 
Benguela e Cabinda, para a construção de Palmares. E essa influencia foi notável tanto no aspecto político e militar, quanto no aspecto econômico e cultural de Palmares. 
Assim, em sua estrutura existiam os conselhos de decisão, templos, oficinas de ferreiros e olarias, roças e plantações.

É imprescindível reconhecer que Palmares foi o primeiro Estado livre das Américas. Seus moradores chamavam o quilombo de “Angola Janga”, que significa na língua 
quimbundo “Angola Pequena”. O quilombo tinha grandes proporções, seu território era o equivalente a um terço do território de Portugal.

Por esses motivos, o Quilombo dos Palmares representava uma afronta à sociedade escravista da época. Foram financiadas inúmeras tentativas de destruição, o 
quilombo resistiu a 27 guerras. Porém, a partir de 1675 as expedições de ataque se intensificaram. Palmares era liderado até então por Ganga Zumba, mas Zumbi assumiu 
sua posição em 1680, ele construiu novas estratégias de resistência para preservar o quilombo e passou a ser muito respeitado por todos.

O bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governador para destruir Palmares. Sua primeira tentativa, em agosto de 1692, foi frustrada. Ele só atingiu as 
muralhas de defesa do quilombo em fevereiro de 1694. Porém, Zumbi havia fugido com dois mil quilombolas dando continuidade a resistência por meio de ataques às vilas 
próximas explicitando que mesmo com a destruição do quilombo a resistência das negras e negros perduraria. Por conseguinte, a cabeça de Zumbi foi colocada a prêmio. 
Após ter sido capturado e torturado, um dos quilombolas delatou o esconderijo do grupo na Serra Dois Irmãos. Zumbi e seu bando jamais se renderam, morreram em 
combate na madrugada de 20 de novembro de 1695.

No entanto, mesmo com a morte de Zumbi a resistência dos quilombolas sobreviventes persistiu na região durante anos. Existem registros de ataques a engenhos e 
vilas próximas até 1716. Contudo, o fim de Palmares somente foi decretado após a ocupação das terras por colonos portugueses. A história do Quilombo dos Palmares e a 
figura de Zumbi são reconhecidas como símbolos da resistência do povo negro no Brasil.

QUILOMBO DOS PALMARESQUILOMBO DOS PALMARES
O Quilombo dos Palmares não ficava muito distante de Porto 

Calvo e já possuía fama. A guerreira se organizou junto a outros 

negros escravizados e fugiu rumo ao quilombo. Ao chegar a 

Palmares, a linhagem real da PRINCESA AQUALTUNE foi reconhecida 
pelos palmarinos, ela se tornou a líder de um dos quilombos 
existentes em Palmares. Esse quilombo levava o seu nome. Além da 
PRINCESA AQUALTUNE, outra mulher liderou um dos quilombos 

existentes no Estado de Palmares, ACOTIRENE.

Outra importante liderança feminina em quilombos no Brasil, foi 

a RAINHA TERESA, que liderou o Quilombo do Quariterê em Mato-
Grosso, próximo à atual fronteira com a Bolívia por duas décadas no 
século XVIII. É impreciso o local de nascimento da RAINHA TERESA 
DO QUARITÊRE, alguns afirmam que sua origem era Benguela – 

Angola, outros afirmam que o seu nascimento teria sido no Brasil.

TERESA era chamada de rainha pelos quilombolas e ela 
reproduziu a estrutura de um reino africano em Quariterê. A 
organização liderada pela RAINHA TERESA ao grupo de 79 negros e 
30 indígenas era complexa e rígida, contava com um parlamento, um 

conselheiro da rainha e um sistema de defesa organizado com armas 

de fogo. As tentativas de deserções eram punidas rigidamente, já 

que se capturados colocariam em risco a existência do quilombo e a 
segurança de todos. 

Quariterê possuía agricultura desenvolvida, produziam algodão, 
entre outros artigos, tinham teares onde eram fabricados tecidos que 

eram comercializados fora do quilombo junto aos excedentes 

alimentares. Além da administração da forja, existiam duas tendas 
de ferreiros no quilombo.

No ano de 1770 moradores e mineiros da capitania de Mato 
Grosso incomodados com a fuga de seus escravos para o quilombo, 

organizaram uma expedição chefiada pelo sargento-mor João Leme 

Prado que aprisionou 44 integrantes do quilombo entre eles estava a 

RAINHA TERESA, que a caminho da prisão em Vila Bela ingeriu ervas 
venenosas. Ela optou pelo suicídio, ao invés de se submeter à prisão e 
a escravidão.

E além das rainhas que lideraram quilombos nós tivemos outras 

rainhas africanas, que vieram para o Brasil durante o período colonial 

na condição de escravizadas. 
O Reino do Dahomé, atual República do Benin, foi fundado no 

inicio do século XVII. O Rei Agonglo, que governou o Reino do 
Dahomé desde 1789, era casado com a RAINHA NA AGONTIMÉ. Com 

a morte do rei em 1797, o príncipe Ghezo filho do casal, deveria por 

direito assumir o reino. No entanto, Ghezo ainda era muito jovem, e 

Adandozan, filho do Rei Agonglo com outra mulher, assumiu o reino 
provisoriamente.
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Mas, após assumir o poder, o Rei Adandozan 
em um ímpeto de ambição e vingança, vendeu a 

RAINHA NA AGONTIMÉ e outros membros da 

família real para organizadores do tráfico escravo. 
Após anos de conflitos, Ghezo conseguiu destituir 
Adandozan do poder e assumir o reino em 1818. 
Imediatamente foram enviadas expedições em 

busca de sua mãe, no entanto não se sabia ao certo 

para qual país das Américas ela tinha sido enviada. 

NA AGONTIMÉ foi procurada durante anos nas 
ilhas do Caribe e em outros países, inclusive no 
Brasil. No entanto, o Rei Ghezo nunca mais 
reencontrou sua mãe.

Somente muito tempo depois se descobriu 

que a RAINHA NA AGONTIMÉ foi enviada para ser 
escrava no Brasil e aqui ficou conhecida por Maria 
Jesuína. Ela conseguiu a alforria e organizou o 
culto aos voduns, ancestrais divinizados da família 

real do Dahomé, fundando por volta de 1840 a 

Casa das Minas no Maranhão.

A tradição do culto aos voduns continua sendo 
desenvolvido nos dias de hoje. Na Casa das Minas 

são cultuados cerca de quarenta e cinco voduns, 
ancestrais do antigo Reino do Dahomé, além de 

quinze entidades femininas infantis, chamadas de 

tobossis que estão relacionadas ao culto da 
princesa. Uma das fortes características da Casa 
das Minas é a gerontocracia feminina, ou seja, o 
poder é exercido pelas mulheres mais velhas, 

característica de outras religiões de matriz 

africana no Brasil.

A RAINHA NA AGONTIMÉ foi violentamente 
separada de sua família e de seu reino quando foi 
enviada para terras desconhecidas para ser 
escravizada. Ela foi obrigada a assumir um novo 

nome, costumes diferentes dos que possuía na 

África e executar trabalhos forçados. Mas, apesar 
de tantas adversidades NA AGONTIMÉ não 
esqueceu suas raízes e cultura, ela reconstruiu o 
culto aos ancestrais da família real e permaneceu 

sendo uma rainha, na Casa das Minas no 

Maranhão.

TRONO DO REINO DO 
DAHOMÉ NO BRASIL

O trono de um regente africano é 
considerado sagrado, e mesmo assim o Rei 
Adandozan enviou seu próprio trono de presente 
ao Dom João VI, Príncipe Regente de Portugal, em 
1811 por meio dos embaixadores que vieram ao 
Brasil. Este objeto real, do reino do Dahomé, se 
encontra hoje no Museu Nacional no Rio de Janeiro. 

Com o envio do trono do Rei 
Adandozan para o Brasil, assim como o envio de 
comitivas em busca de Na Agontimé pelo Rei 
Guezo, fica explicita a existência efetiva de 
relações diplomáticas entre os governantes de 

África e das Américas.  

O PODER DAS MULHERES O PODER DAS MULHERES 
NO CANDOMBLÉNO CANDOMBLÉ

O candomblé se formou em varias partes do Brasil, com distintos ritos e nomes. 
Ele foi chamado de candomblé na Bahia, xangô em Pernambuco e Alagoas, tambor de 
mina no Maranhão e no Pará, além de ter sido chamado de batuque no Rio Grande do 
Sul e de macumba no Rio de Janeiro. Os candomblés baianos e maranhenses, os mais 
antigos do Brasil, foram originalmente fundados por mulheres.

O candomblé em sua essência compreende os indivíduos no seu todo, inclusive 
em sua multiplicidade e contradição. Diferentemente da maioria das religiões 
ocidentais, as Iyalorixás, mães de santo, exercem um poder religioso, político e social 
nas casas de candomblé.Elas ocupam o posto mais alto na hierarquia das casas.

Segundo diversos estudiosos a possessão está relacionada a funções religiosas, 
a fecundidade das mulheres, a fertilidade das colheitas e a multiplicação dos 
rebanhos. Possuindo um caráter estritamente feminino, nas primeiras roças de 
candomblé, a possessão masculina não era permitida. A pessoa que recebia um orixá 
merecia todo o respeito da comunidade naquele momento, pois no corpo habitava um 
deus.

O candomblé ofereceu às mulheres uma nova dimensão da esfera doméstica. O 
preparo da comida, limpeza da casa e preparo para o ritual, ações repetitivas que 
realizavam no cotidiano e foram e ainda são desvalorizadas socialmente, porém, 
essas mesmas dinamicas  são ritualizadas e sacralizadas no candomblé.

“Uma grande diferença entre o candomblé e o catolicismo é que os africanos 
tentam trazer os seus deuses à Terra, onde os possam ver e ouvir. E esse é o trabalho 
mais notável das mulheres que são sacerdotisas num templo. A mulher é possuída por 
um santo ou deus, que é o seu patrono e guardião; diz-se que ele, ou ela, desce na sua 
cabeça e cavalga e, depois, usando o seu corpo, dança e fala. Às vezes diz-se que a 
sacerdotisa é a esposa de um deus e as vezes que é o seu cavalo. O deus aconselha e 
faz exigências, mas, em geral, apenas cavalga e se diverte.” LANDES, Ruth. 

A cidade da s mulheres. - Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2° edição, 2002, p, 76.

LUÍZA MAHIM, mulher negra de etnia jejê-nagô, de origem Mahi, 
atuou em levantes escravos que ocorreram na Bahia nas primeiras 

décadas do século XIX, entre eles a Revolta dos Malês, em 1835, e a 

Sabinada, em 1837. Existem controvérsias quanto ao local de 
nascimento de LUÍZA MAHIN, não se sabe ao certo se veio da África 
ou nasceu na Bahia, apesar da divergência dizia ter sido princesa na 
África. LUÍZA trabalhava como ganhadeira, ou seja, ela vivia do 

pequeno comércio de rua, e tornou-se livre por volta de 1812.

A Revolta dos Malês ocorreu em Salvador na noite de 24 para 25 

de janeiro de 1835. Africanos, tanto escravos quanto libertos, 
ocuparam as ruas da cidade enfrentando soldados e civis armados, 
na principal insurreição escrava do século XIX no Brasil. O levante foi 
organizado por africanos de diferentes etnias: nagôs, haussás, jêjes, 

minas, bornu, cabinda, congo, gruma ou grunci e tapa, mas a maioria 

dos rebelados pertencia à religião mulçumana. O grande objetivo da 
insurreição era tomar a cidade e garantir a existência de uma 
sociedade digna para a população negra. Entretanto, antes da data 
prevista para a insurreição, foram delatados e tiveram de se 

antecipar, limitando a realização de seus planos. Além de LUÍZA 

MAHIN outras mulheres participaram da insurreição, sendo que de 

309 pessoas presas, entre escravizados e libertos, 31 eram mulheres.
As notícias sobre a Revolta dos Malês repercutiram em todo o 
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país. O grande medo de novas organizações contra o sistema 
escravista gerou uma forte repressão contra a população negra. Após 

ter participado da Revolta dos Malês e da Sabinada,  LUÍZA MAHIM 

viajou para a capital do Império, o Rio de Janeiro. Porém, na capital o 
controle social a fim de conter insurreições era ainda maior. Após 
essa viagem, não se sabe ao certo o que ocorreu com LUÍZA MAHIM.

Contudo, seu filho, o grande poeta e abolicionista Luiz Gama, 

escreveu sobre ela em sua autobiografia em 1880: “Sou filho natural 

de uma negra, africana livre, da Costa Mina (Nagô de Nação) de 

nome Luíza Mahim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina 
cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de 
um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a 
neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao 

comércio – era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na 

Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de 
insurreições de escravas, que não tiveram efeito. Era dotada de 
atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, veio 
ela ao Rio de Janeiro, e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 

1856 e 1861, na Corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube 

por uns pretos Minas, que conheciam-na e que deram-me sinais 

certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros, em uma 
‘casa de dar fortunas’ em 1838, fôra posta em prisão; e que tanto ela 

Talvez, vocês estejam se perguntando de que reino LUÍZA 
MAHIN fazia parte? Não existem fontes históricas que comprovem 

sua linhagem real, mas de qualquer forma, essa guerreira, tendo ou 

não título de rainha, fez parte do reino de luta pela liberdade e 
dignidade, assim como tantas outras mulheres negras anônimas, que 
lutaram pela liberdade de seu povo até o final da escravidão no Brasil 
em 1888, a última abolição do continente americano.

Entretanto, com as continuidades e os devires da história, mesmo 

depois de mais de cem anos do término oficial da escravidão no 

Brasil, nós mulheres negras continuamos sendo violentadas pelo 
racismo e o sexismo da sociedade. Contudo, mesmo com a forte 
presença da violência na experiência histórica das mulheres negras, 
houve a presença de lutas de resistências e vitórias. Por isso, 

precisamos nos apropriar desse legado e conhecer nossa história.

Baobá
Arvore do esquecimento 

GANHADEIRASGANHADEIRAS
As mulheres negras que desenvolviam o comércio de ganho nas ruas, com a 

venda de frutas, verduras, peixes, comida pronta, fazendas e louças, eram conhecidas 
como quitandeiras, vendedeiras ou ganhadeiras. Tanto as mulheres na condição de 
escravizadas quanto as libertas atuavam nessa função, sendo que as primeiras 
deviam repassar uma parcela do que vendiam para seus proprietários. O trabalho 
como ganhadeira facilitava a compra da alforria da própria escrava, ou de seus filhos e 
companheiros, além de contribuir para a circulação dessas mulheres nos espaços 
urbanos, que proporcionava um maior sentido de liberdade das ainda cativas.

Exercer a função de vendedora urbana não era estranha às mulheres africanas, 
pois em algumas regiões como a Costa Ocidental da África, o pequeno comércio era 
tarefa empreendida pelas mulheres, o que garantia a elas papéis econômicos 
importantes na sociedade.

No dia 16 de julho de 1811, aconteceu uma agressão publica contra uma 
ganhadeira na cidade do Rio de Janeiro. A negra liberta EVA MARIA DO 
BONSUCESSO armou seu tabuleiro e estava vendendo seus produtos, quando uma 
cabra, que estava sendo conduzida por um escravo, abocanhou uma penca de 
bananas e um maço de couves de seu tabuleiro. EVA correu atrás da cabra, batendo 
nela com uma vara, a fim de tentar reaver suas mercadorias. Durante esse 
desdobramento apareceu José Inácio de Souza, senhor branco que cuidava da cabra, 
indignado correu atrás de EVA e a esbofeteou. A negra liberta reagiu e a questão foi 
levada à justiça. Trinta pessoas foram depor a favor de EVA, e diante das evidências o 

juiz ordenou a prisão de José Inácio.

como seus companheiros desapareceram. Era opinião dos meus 
informantes que esses ‘amotinados’ fossem mandados pôr fora pelo 
governo, que, esse tempo, tratava rigorosamente os africanos livres, 

tidos como provocadores.” (In Mott, 1991, p. 51)

A tradição conta que antes de as africanas e os africanos 
escravizados embarcarem nos navios negreiros atracados 
no porto do Benin, eles eram forçados a dar voltas em torno 
de um baobá, “arvore do esquecimento”, para deixarem as 
memórias de seus vínculos familiares, língua, costumes e 
cultura. Essa ação era realizada para evitar que recaísse 
sobre seus algozes a culpa por seus sofrimentos. 
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E assim saber que 
NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE... 

Porque...

Eu sou Nzinga,
sou uma rainha e lutei contra a escravidão...

Eu sou Carolina Maria de Jesus,
escrevo a minha própria história...

Eu sou Aqualtune,
sou uma princesa quilombola...

Eu sou Chica da Silva,
enfrentei a sociedade machista e racista

Eu sou Imperatriz Taitu Bitul
liderei exércitos em defesa da minha nação

Eu sou Léa Garcia e Ruth de Souza,
sou a arte, tenho múltiplas facetas...

Eu sou Antonieta de Barros
fui a primeira deputada negra na História do Brasil

Eu sou Cleópatra
minha história já foi contada de mil maneiras

Eu sou Acotirene,
fui liderança em Palmares

Eu sou Helenira Resende,
eu lutei contra a ditadura militar e morri no Araguaia

Eu sou Clementina de Jesus,
a minha voz ecoou no mundo...

Eu sou Na Agontimé
fui rainha no Dahomé e 
na Casa das Minas no Maranhão

Eu sou Maria Firmina dos Reis,
a primeira mulher a publicar 
um livro de literatura no Brasil

Eu sou a Rainha Teresa do Quariterê
sou rainha, sou quilombola

Carolina de Jesus

Carla Akotirene

Viviane Aqualtuny

Mestra Janja
Rosângela Costa Araújo
fundadora do Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola
e de Tradições Educativas Banto no Brasil – INCAB

Zezé Mota
em Xica da Silva

Lea Garcia

Ruth de Souza

Helenira Rezende
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Eu sou Lélia Gonzalez
sou militante do movimento negro 
e do movimento feminista...

Eu sou Mãe Estela de Oxóssi,
sou guardiã da cultura e 
das religiões de matriz africana no Brasil

Eu sou Luiza Mahin
lutei pela construção de uma sociedade mais justa

Eu sou Rainha de Sabá,
meu nome está marcado na História

Eu sou Anastácia
sou símbolo de luta do povo negro no Brasil

Eu sou Zeferina,
liderei revoltas...

Eu sou minha mãe, e sou minha avó,
sou retirante nordestina...

Luiza Mahin

Maria Firmina dos Reis

Rainhas Afro-Brasileiras
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Eu sou essas e tantas outras mulheres negras anônimas...

Contando a trajetória das mulheres negras 

falo de mim simultaneamente, 

crio e recrio a NOSSA HISTÓRIA,  

a história de mulheres negras, 

que não tiveram direito de conhecer o seu próprio passado. 

Eu sou todas essas mulheres, 

pois quando conto a história de resistência delas desconstruo o silêncio 

e a subalternidade destinada às mulheres negras no Brasil, 

e à mim. 

Portanto, descubro que 

NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE... 

e que SOMOS TODAS RAINHAS... 

Mãe Aninha,
Eugenia Ana dos Santos
Iya Oba (1869-1938), ialorixá fundadora
do terreiro Ilê Axê Opô Afonjá,
em Salvador/BA.
Acervo Museu Ohun Lai Lai.

Mãe Aninha,
Eugenia Ana dos Santos
Iya Oba (1869-1938), ialorixá fundadora
do terreiro Ilê Axê Opô Afonjá,
em Salvador/BA.
Acervo Museu Ohun Lai Lai.

Mãe Senhora.

(1900 – 1967), ialorixá que dirigiu o
Ilê Axé Opô Afonjá durante 25 anos.
Acervo Arquivo Mestre Didi - SECNEB

Maria Bibiana do Espírito Santo
Mãe Senhora.
Maria Bibiana do Espírito Santo
(1900 – 1967), ialorixá que dirigiu o
Ilê Axé Opô Afonjá durante 25 anos.
Acervo Arquivo Mestre Didi - SECNEB

Angela DavisAngela Davis



28 29

Somos todas rainhas e por isso, oferecemos nossa publicação ao nosso povo, especialmente, as mulheres africanas e da diáspora, o cuidado e 

amor que dedicamos nesse trabalho.

Gostaríamos de agradecer nossas lindas e queridas mulheres negras que cotidianamente resistiram e resistem lutando e promovendo a 

dignidade humana da nossa população negra.
Com toda nossa alegria e amor, gostaríamos de agradecer as e os participantes do projeto Mulheres Negras Têm História e as Jovens Negras 

Estão Aqui para Contar que vivenciaram conosco esse momento ímpar de nossas vidas na Associação Frida Kahlo e Articulação Política de 
Juventudes Negras, as jovens: Ana Maria Santos de Azevedo, Giovana Terassi Fernandes, Heide Evellin Guimaraes Pinto, Ingrid Evangelista Bispo, 

Jaqueline Azevedo, Larissa Lopes Cerqueira Nunes, Mayara Souza Oliveira, Mayra Souza Oliveira, Natália Novato de Araújo, Sarita Maria Martins, 

Silvana Aparecida Buonome, Thays Roberta Silva, Vanusa Barbosa Mourão, Thainá Fernanda Prates, Poliana Bezerra da Silva e os jovens Lucas 
Alves Mota Folli, Jefferson S Moraes, Samuel Pedro da Silva, Willian Barbosa Mourão, Willian Souza Silva, Daniel Manuel do Prado e Roberta 
Guilherme Melo (educanda e coordenadora da Biblioteca Comunitária Fontális) que se entregaram nessa nossa aventura de corpo e alma.

As educadoras e educadores que foram fundamentais para o sucesso da experiência Denise Morena de Souza, Ana Regina Adeve Gagliardo, 

Ana Paula Santos e Bruna Quesada.

Nossas mães, irmãs companheiras de todos os momentos Maria das Neves Guilherme da Rocha, Maria de Fátima Ferreira Barbosa, Rafaela 

Guilherme de Melo, Luisa dos Santos Camargo que nos apoiaram sempre.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar e agradecer imensamente a iniciativa do Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista que 

tivemos a maior alegria em reproduzir a idéia da Cartilha Mulheres Negras Têm História, em nosso caso, com o publico jovem da região norte de 
São Paulo, no Jardim Fontális. Uma proposta que no primeiro momento pretendíamos com as Negras Jovens Feministas, mas entendemos que 

esta também, seria uma forma importante para conquistarmos novas e novos/as parceiros/as na luta contra o racismo, sexismos, adultocentrismo 

e lesbofobia. Desta forma, oferecemos esta cartilha as nossas parceiras de luta e nossos companheiros do dia a dia.

Agradecimentos Agradecer carinhosamente ao Programa da Valorização de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo, a Brazil Foundation, a 

Fundação Kellogg e a Coordenadoria da População Negra da Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo pela 

confiança depositada em nosso trabalho.
Por fim, gostaríamos de agradecer todas e todos da Associação Frida Kahlo e da Articulação Política de Juventudes Negras, 

especialmente, Edmilson Medeiros que colaborou na releitura minuciosa da publicação. Agradecer nossa revisora do texto Sônia Regina 
Ferreira, nossa companheira de muitas lutas. Adoramos contar com apoio técnico da BrClick São Paulo, o nosso parceiro diagramador, 

Henrique D'Agostini, que com toda paciência e dedicação contribuiu nessa versão da cartilha.

10º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, Serra Negra/ SP – 200510º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, Serra Negra/ SP – 2005



Aproveitamos para agradecer e fazer uma homenagem as nossas companheiras de luta, que estiveram no 10º Encontro Feminista 

Latino-Americano e do Caribe, Serra Negra/ SP, em 2005, na primeira reunião das Negras Jovens Feministas Brasileiras que idealizou a 

Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas que posteriormente, organizou o I Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas em 

2008.
Por fim, gostaria de agradecer a dedicação, o amor, a sintonia e o carinho que a nossa autora Giselle Cristina Santos realizou esta 

publicação, oferecendo uma qualidade ao trabalho e mudando totalmente, o caminho que pretendíamos seguir inicialmente nesse resgate 

histórico e contextualizado, das mulheres negras africanas e brasileiras, considerando como norte, um período de transição da história 

mundial, de muita dor, sofrimento, mas também, de muitas lutas. Uma parceria maravilhosa que resultou nesse lindo e prazeroso trabalho, 

com o nosso olhar e a nossa “cara”, a publicação da cartilha Somos todas Rainhas.
Nossos passos vêm de longe...

Chindalena F. Barbosa e Samoury Mugabe F. Barbosa
Coordenador/a do Projeto As Mulheres Têm História e as Jovens Negras Estão Aqui para Contar
Associação Frida Kahlo
Articulação Política de Juventudes Negras

30 31

Agradecimentos Bibliografia

ALEHEGN, Tseday. Rainhas, espiãs e soldados: a história das mulheres etíopes nas 

atividades militares. Tradução Maurício Waldman. Revista África e Africanidades, 

R i o  d e  J a n e i r o ,  a n o  3 ,  n .  9 ,  m a i o  2 0 1 0 .  D i s p o n í v e l  e m :  

<http://www.africaeafricanidades.com/documentos/Rainhas_espias_soldados_

mulheres_etiopes.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2010. 

BRASIL, Erico Vital; SCHUMAHER, Schuma. Dicionário mulheres do Brasil. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2000.  

BRASIL, Erico Vital; SCHUMAHER, Schuma. Mulheres negras do Brasil. Rio de 

Janeiro: REDEH, 2006.

CLARKE, John Henrik.  Rainhas Guerreiras Africanas. In Sertima, Ivan Van (ed.) 

Black women in Antiquity. 1984. Tradução livre Jackeline Romio, 2009.

DAVIS, Ângela. “The Legacy of Slavery: Standards for a New Womanhood”. In. 

Women, Race and Class. New York: Random house, 1981.  

GLASGOW, Roy. Nzinga. São Paulo: Perspectiva, 1982. 

GOMES, Nilma Lino; MUNANGA, Kabengele. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: 

Global, 2006. 

MOTT, Maria Lucia de Barros. Submissão e resistência: a mulher na luta contra a 

escravidão. São Paulo: Contexto, 1988.

NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In 

RATTS, Alex. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São 

Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 117-125. 

SILVA, Benedita da. Toque de Mulher Negra. Publicação da Câmara dos Deputados. 

Brasília: 1993.   

SHOAT, Ella. Des-orientar Cleópatra: um tropo moderno da identidade. Campinas: 

Cadernos Pagu, n.23, 2004, p.11-54. 

VERGER, Pierre. Uma Rainha Africana Mãe de Santo em São Luís. São Paulo, 

Revista USP, São Paulo, EDUSP: 1990, p. 151-158. 

RUFINO, Alzira; PEREIRA, Maria Rosa; IRACI, Nilza. Cartilha A mulher negra tem 

história. Santos: Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista, [s.d.].



32 33

Bibliografia - Imagens
BRASIL, Erico Vital; SCHUMAHER, Schuma. Mulheres negras do Brasil. Rio de 
Janeiro: REDEH, 2006. Imagens: Grupo de Vodunsis da Casa das Minas Jeje. Da 
esquerda para direita, Luisa, Cotinha, Denir, Rosa, Mundica e Rita, c. 1960. Acervo 
Fundo Última Hora, Arquivo do Estado de São Paulo, p. 116; Enedina Oliveira 
Arouche (c. 1912), vodunsi de Jogorobossu, filho de Zomadônu. É uma das mais 
antigas vodunsis da Casa das Minas Jeje. Coleção Particular de Sérgio e 
Mundicarmo Ferretti, p. 117; Mãe Aninha. Eugenia Ana dos Santos. Iya Oba (1869-
1938), ialorixá fundadora do terreiro Ilê Axê Opô Afonjá, em Salvador /BA. Acervo 
Museu Ohun Lai Lai, p.136;  Mãe Senhora. Maria Bibiana do Espírito Santo (1900 – 
1967), ialorixá que dirigiu o Ilê Axé Opô Afonjá durante 25 anos. Acervo Arquivo 
Mestre Didi – SECNEB, p. 137.

Rosa Parks, African American Women Knowledge Cards, Library of Congress, 
AP/Wide World Photo Published by Pomegranate Communications, Inc. 

Mae Jemison, African American Women Knowledge Cards, Library of Congress, 
NASA Photo, Published by Pomegranate Communications, Inc. 

http://www.geledes.org.br/portal/angela-davis.html acesso em 22/12/2010

http://www.ilkahartmann.com/jbrave/phototext.nsf/images/8596673FB4252B15
88256E5E001096DC acesso em 22/12/2010

http://www.museuafrobrasil.org.br/conteudos/pgpadrao.asp?MTU6MTQ6MDh8
MTUy acesso em 22/12/2010

http://www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/ETNOLOGIA/TRONODAO.ht
m acesso em 22/12/2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Yaa_Asantewaa acesso em 22/12/2010

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Horse-sheba.jpg acesso em 22/12/2010

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Taitu_Betul_v_d.jpg acesso em 22/12/2010

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/Ginga000.html acesso em 22/12/2010

http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia15/pesquisa5.php acesso em 
22/12/2010

http://angeldemonsaga.blogspot.com/2010/07/grandes-mulheres-da-historia-
hatshepsut.html acesso em 22/12/2010

http://pt.wikipedia.org/wiki/Helenira_Resende acesso em 22/12/2010

http://racabrasil.uol.com.br/Edicoes/108/artigo43505-1.asp acesso em 
22/12/2010

http://racabrasil.uol.com.br/Edicoes/85/artigo7007-1.asp acesso em 22/12/2010

http://porondeanda.multiply.com/journal/item/133/133 acesso em 22/12/2010 

http://www.ceabra.com.br/memoria.html acesso em 22/12/2010

http://ondeanda.multiply.com/photos/album/276#photo=200 acesso em 
22/12/2010

http://dialogoj.wordpress.com/2007/08/23/negras-mulheres-jovens/ acesso em 
22/12/2010

http://www.geledes.org.br/conselho-diretor/ni lza-iraci-presidenta-
15/04/2009.html acesso em 22/12/2010


	1: CAPA
	Página 1
	Página 2
	Página 1
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

