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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as visões apresentadas por Frederick E. Forbes e 

Richard F. Burton sobre o reino Daomé e as “amazonas”. As fontes utilizadas foram: Dahomey 

and the dahomans e A mission to Gelele respectivamente. Apesar de ambos serem 

representantes ingleses no reino Daomé, suas considerações sobre o reino e os nativos diferem 

significativamente. As diferenças em suas descrições se originaram dos contextos distintos que 

cada um deles encontrou durante suas viagens.  

 

Palavras-chave: África. Reino Daomé. “Amazonas”  



 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the visions presented by Frederick E. Forbes and Richard 

F. Burton about the Kingdom of Dahomey and the “amazons”. The sources used were: 

Dahomey and the dahomans and A mission to Gelele. Although both are english representatives 

in the Kingdom of Dahomey, their considerations about the kingdom and the natives differ 

significantly. The differences in their descriptions originated from the distinct contexts each of 

them encountered during their travels. 
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APRESENTAÇÃO 

As amazonas não deveriam se casar e, em suas próprias declarações, elas tinham 

mudado de sexo: “Nós somos homens”, diziam elas, “não mulheres” (...) O que os 

homens fazem, as amazonas se esforçam para superar. (FORBES, 1851, v.1, p.23) 

 

 A existência de um corpo militar feminino altamente treinado foi descrita pela maioria 

dos viajantes europeus que estiveram no reino do Daomé durante os séculos XVIII e XIX. Por 

associarem a guerra a uma função puramente masculina, as mulheres guerreiras do Daomé 

ganharam destaque nos relatos dos viajantes. Se o emprego de mulheres nas atividades militares 

foi surpreendente para os europeus, entre os reinos africanos a prática parecia ser recorrente e, 

apesar disso, Frederick Forbes atribuiu ao Daomé o pioneirismo no desenvolvimento de um 

corpo militar exclusivamente feminino. Entretanto, há evidências de que os reinos vizinhos, 

como o reino Oyó, também tenham formado seus próprios pelotões femininos.  

 As “amazonas” do Daomé permanecem no imaginário contemporâneo e são vistas como 

exemplos do protagonismo feminino negro e interpretadas como símbolos de luta e resistência 

negra, sobretudo, das mulheres. As “amazonas” foram representadas em algumas produções 

cinematográficas, sendo a mais recente o filme “Pantera Negra” (2018), produzida pela Marvel 

Studios. Nele é contada a trajetória do príncipe T’Challa e a luta para garantir sua sucessão ao 

trono do reino Wakanda. A influência das “amazonas” está nas personagens das guardas de 

T’Challa que demonstram destreza militar, além de uma intensa fidelidade ao soberano. O 

filme, apesar de ficcional se destacou pelo emprego de elementos presentes em sociedades 

tradicionais africanas, para além das mulheres guerreira. No filme “Cobra verde” (1987) de 

Werner Herzog elas são personagens presentes coletivamente, e interpretadas apenas de forma 

genérica, sem o desenvolvimento individual dos personagens. Em 1967, o fotógrafo norte-

americano Irwin Penn esteve no Daomé e fotografou mulheres daomeanas, influenciado pelo 

imaginário em torno das guerreiras históricas do reino.  

 A existência de representações cinematográficas e artísticas das “amazonas”, demonstram 

que, apesar de terem resistido somente até o século XIX, o valor simbólico presente no 

imaginário social se fortaleceu e continua vivo, de forma ainda mais intensa, a partir da 

dramatização delas em filmes de grande circulação como o “Pantera Negra”.  
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No reino Daomé, as mulheres conquistaram espaços de atuação mais alargados, se 

comparados com a realidade britânica. Elas atuavam em cargos políticos, nas forças armadas e 

no comércio. Além disso, eram responsáveis pelo desenvolvimento agrícola e trabalhos afeitos 

à instituição familiar. Outra realidade possível era adentrar à comunidade palaciana no Daomé, 

onde as mulheres poderiam vivenciar maiores oportunidades de atuação social. O imaginário 

dualista ajuda a explicar a existência de cargos ocupados por mulheres naquele reino. Isso 

significa que, para cada cargo ou função ocupado por um homem, haveria outro idêntico e 

simultaneamente exercido por uma mulher. Esse princípio também estava presente em sua 

cosmogonia explicada pela ação de dois orixás: Lissá e Mawu, masculino e feminino 

respectivamente. 

 A pesquisa propõe analisar a visão dos viajantes ingleses Frederick E. Forbes e Richard 

F. Burton sobre as “amazonas” do Daomé, além de refletir sobre as principais temáticas 

presentes em cada um dos relatos. As caracterizações feitas pelos viajantes sobre o reino e o 

soberano também foram objetos de estudo dessa dissertação. As obras utilizadas como fontes 

de pesquisa são: Dahomey and the dahomans being the journals of two missions to the king of 

Dahomey, and residence at his capital in the years 1849 and 1850 e A mission to Gelele, king 

of Dahome with notices of the so called “amazons” the grand customs, the yearly customs, the 

human sacrifices, the present  of the slave trade and the negro’s place in nature.  

 Os europeus que estiveram no Daomé ao longo do século XIX nomearam as mulheres 

armadas do reino como “amazonas”. O relato de Frederick Forbes inaugurou o emprego desse 

termo, que se tornaria usual nas obras seguintes. No entanto, a palavra demonstra clara 

imposição cultural europeia, ignorando as formas locais de identificação e autodenominação. 

Nessa pesquisa, torna-se fundamental problematizar os termos empregados, no sentido de não 

acatar o uso das terminologias dos viajantes como algo isento. 

 A narrativa sobre as “amazonas” começou ainda na Grécia Clássica e o termo remetia a 

mulheres que possuíam treinamento militar e que viviam independentes. As mulheres da 

antiguidade combatiam os pelotões masculinos nos campos de batalha, não ocorrendo uma 

separação entre homens e mulheres (ALPERN, 1998, p.4). Em língua grega, “amazona” 

significava “sem sentimentos”, o que poderia estar relacionado com a valentia intensa nas 

guerras. Elas permaneceram no imaginário mítico grego, e foram citadas por uma série de 

autores antigos, como por exemplo em Homero (ALPERN, 1998, p.4).  
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 O termo “amazonas” se modificou ao longo do tempo e recebeu sentidos variados. Na 

mitologia clássica ele se referia às mulheres que se organizavam de forma autônoma e se 

opunham ao controle masculino. No século XIX elas receberam um sentido simbólico e 

segundo Maeve E. Adams passou a representar “todas as mulheres que possuíam poderes 

marciais, políticos e financeiros os quais são normalmente reservados aos homens”1 (ADAMS, 

2010, p.2). Na interpretação oitocentista de “amazonas”, personalidades como a rainha Vitória 

da Inglaterra também se enquadrava nessa categoria (ADAMS, 2010, p.3). 

 As guerras, processos comuns na trajetória humana, foram vistas como uma ação 

exclusivamente masculina, devido a ideia de uma maior proximidade com a violência. Por isso, 

as mulheres foram socialmente excluídas dessas atividades, seguindo a lógica da 

incompatibilidade instintiva entre elas e a guerra. (HERMAN; PALMIEIRI, 2010, p. 19-20). 

Em diferentes casos, inclusive no Daomé, as mulheres engajadas em atividades militares são 

descritas como portadoras de características físicas semelhante às dos homens. Além disso, há 

referências de que as mulheres armadas do Daomé se identificavam como homens, ideia 

presente na epígrafe (FORBES, 1851, v.1, p.23). Havia uma associação entre a atividade 

exercida e o gênero portador do sujeito que a praticava.  

 A presença feminina nos campos de batalha ou exercendo a função de guardas reais dos 

palácios foram frequentes nas sociedades não europeias. Em reinos localizados na Ásia, como 

os Kandy do Sri Lanka ou na Pérsia, as mulheres atuavam nos conflitos armados de modo 

semelhante ao caso daomeano (ALPERN, 1998, p.2). Na história africana, uma série de 

exemplos demonstraram o poder militar e político feminino. As Candaces, no reino da Núbia, 

que guerrearam contra os romanos no sul do Egito, são exemplo da ação militar feminina no 

continente (ALPERN, 1998, p.1). Uma figura central na atuação das mulheres nas guerras foi 

a rainha Nzinga2 na Matamba no século XVII. Ela envolveu-se em conflitos armados contra os 

portugueses diversas vezes e foi descrita da seguinte maneira:  

(...) apreciava lutar e vestia-se como um homem. Após ir a guerra, ela dançava com 

peles de animais e com uma espada suspensa em seu pescoço, um machado preso em 

seu cinto e um arco e flechas em suas mãos, ágil como um homem jovem. Ela então 

sacrificava prisioneiros homens decapitando-os e ingerindo um grande gole do sangue 

 

 

1 “(...) all women, who possess types of martial, political and financial power that are normally reserved for men, 

are represented as part of a single and recognizable socio-policial phnomenon” (ADAMS, 2010, p.2) 

2 Pode ser chamada também de Jinga, Xingam Zhinga, Zingha e Singa (ALPERN, 1998, p.1-2) 
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deles. Ao mesmo tempo, Nzinga mantinha um harém com cinquenta ou sessenta 

homens vestidos como mulheres. (ALPERN, 1998, p.2, tradução minha)3 

 A partir da descrição feita por um viajante holandês sobre Nzinga, podemos identificar 

pontos comuns nas representações produzidas entre os europeus sobre mulheres combatentes. 

O primeiro é a presença de características masculinas, tanto nas ações quanto no vestuário. O 

ponto é a violência exacerbada dessas mulheres, mesmo quando comparadas com homens. 

Assim como as “amazonas” do Daomé, Nzinga foi representada decapitando homens e se 

divertindo com essa ação.  

 A busca pelas “amazonas” foi uma prática constante entre os europeus em terras 

desconhecidas, de modo similar ao ocorrido com “El Dorado”. Mary L. Pratt analisou o relato 

de La Condamine sobre as terras americanas e afirmou que uma das expectativas era encontrar 

com as míticas mulheres guerreiras (PRATT, 1999, p.49). A obra de Mme. Godin discorreu 

sobre a experiência do casal Godin, perdidos na selva amazônica, e a autonomia da protagonista 

feminina em conquistar sua sobrevivência: “A história de Mme. Godin é uma representação da 

grande procura pelas amazonas, levadas a efeito pela própria “amazona” (PRATT, 1999, p.51). 

À vista disso, podemos compreender o fenômeno “amazonas” de forma mais ampla, em que a 

visão sobre o Daomé apenas atendeu às expectativas de uma busca constante dos europeus por 

mulheres que representassem o seu imaginário previamente construído. 

 Apesar do termo “amazonas” ter sido usado para denominar diversas mulheres armadas 

ao longo da história, somente as do Daomé foram documentadas e são passíveis de análise 

histórica (ALPERN, 1998, p.11). Alguns atributos femininos, no caso daomeano, encontram 

paralelo com as mulheres míticas da Antiguidade. Importante ressaltar que as características 

atribuídas às mulheres da Grécia Clássica não possuem embasamento histórico. Ambas 

recebiam treinamento militar desde os primeiros anos de vida, possuíam destreza no manuseio 

de armamentos, além de terem a guerra como o principal objetivo de vida (ALPERN, 1998, 

p.11).  

 

 

3 “(...) enjoyed fighting, and dressed like a man. Before going to war, she danced in animals’ skins, a broadsword 

suspended from her neck, and axe stuck in her belt, and a bow and arrows in her hands, as nimble as a young man. 

Then she sacrificed a male prisoner, beheading him and taking a great swig of his blood. At the same time, 

according the Dutchman, Nzinga kept a harem of fifty or sixty male concubines who dressed like women.” 

(ALPERN, 1998, p.2) 
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A busca por maiores informações sobre elas decorreu dos conflitos entre o Daomé e a 

França na década de 1890. Durante essas lutas, o rei Behazin utilizou seus pelotões femininos 

na resistência contra o domínio europeu, os nativos foram derrotados. Após esses eventos, os 

escritos britânicos e franceses as nomeavam usualmente como “amazonas” (LAW, 1993, 

p.245). O termo local para denominá-las era ahosi, que significava de forma generalizada todas 

as esposas do rei. Outra forma de qualificá-las era mino4, que também representava as mulheres 

palacianas. 

 Ao problematizar o emprego do termo “amazonas” pelos viajantes analisados nessa 

pesquisa, é importante discutir o uso dos padrões e nomenclaturas europeias na catalogação da 

realidade vivida nas terras conquistadas fora do continente europeu. Ao adentrar um mundo 

desconhecido, os viajantes usaram sua vivência e impuseram suas denominações para 

classificar o “outro”. Em meio a esse processo, podemos entender o emprego de tal 

nomenclatura para designar o grupo de mulheres guerreiras em questão. Nomear grupos sociais 

e elementos da natureza a partir de seus parâmetros, foi algo frequente em todos os processos 

de conquista. Os relatos de viagem estão repletos de denominações etnocêntricas, para além do 

termo aqui analisado, documentando uma prática intrínseca nas relações entre colonizadores e 

colonizados. 

 Compreendidas como sujeitos históricos do Daomé oitocentista, como objeto de 

descrição por parte de viajantes europeus na África do século XIX; como ponto de intersecção 

entre aquilo que as fontes revelam e a realidade social que pode ser analisada a partir dos filtros 

existentes nessas mesmas fontes, esta dissertação pretende apontar a pluralidade de significados 

ao se debruçar sobre a figura dessas mulheres guerreiras. Para isso, o trabalho foi dividido em 

três capítulos. 

 No primeiro capítulo, intitulado Os três pilares da sociedade daomeana: dualidade, 

guerra e legitimidade real foram discutidas os processos históricos de formação do reino 

Daomé no século XVIII, os mitos de fundação que dialogam com o princípio norteador da 

dualidade. Esse pressuposto estava presente em diferentes esferas da vida no reino, inclusive 

na organização política, em que os principais cargos masculinos eram complementados por 

outro equivalente ocupado por mulheres. Dentro da organização do poder no Daomé, o 

 

 

4 O termo significa literalmente “nossas mães” (LAW, 1993, p.246) 
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principal cargo ocupado por uma mulher era o de Kpojito, ou “rainha-mãe”, sendo a mais 

famosa a Kpojito de Gezo Na Agotimé. A economia daomeana também foi contemplada nesse 

capítulo: o envolvimento do reino no tráfico de escravos e a transição econômica para a 

produção agrícola destinada a produção do óleo de palma.  

O segundo capítulo chamado de Frederick E. Forbes e seu olhar sobre as “amazonas” 

discute os temas principais presentes em seu relato, entre eles: a visão de Forbes sobre o reino, 

os “Costumes”, poder monárquico e as “amazonas”. Além das temáticas, esse capítulo 

apresenta uma breve biografia de Forbes, destacando as etapas vivenciadas por ele que nos 

contribui no entendimento das suas interpretações sobre a realidade africana.  

No capítulo 3 Reino Daomé e as “amazonas” de Richard Burton são analisadas as 

questões presentes em seu relato, suas concepções sobre o reino, o monarca e os povos locais. 

No caso de Burton, há mais informações sobre sua trajetória de vida, o que possibilitou um 

estudo mais aprofundado sobre suas visões. As “amazonas” são o objeto principal e busquei 

compreender como Burton as descreveu e as funções que elas desenvolviam segundo seu olhar.  
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INTRODUÇÃO: A ÁFRICA E AS “AMAZONAS”: HISTORIOGRAFIA 

E FONTES 

 

A ÁFRICA COMO OBJETO DE ESTUDO DOS HISTORIADORES  

Até o século XX, a África não era um campo de investigação dos historiadores. 

Imperava a ideia de que o continente era desprovido de História, sendo Hegel o mais famoso 

difusor desse princípio (FAGE, 1982, p.8). A partir das mudanças historiográficas produzidas 

pela Escola dos Annales e das investigações propondo uma história mundial que interligasse 

diferentes regiões, o estudo do continente africano mostrou-se viável. 

Joseph Ki-Zerbo, no capítulo introdutório do volume inaugural da História Geral da 

África, apresentou a relevância dos estudos sobre o continente e os caminhos metodológicos 

que o campo exige, como por exemplo o uso da tradição oral.  Ki-Zerbo representou claramente 

as preocupações da geração de intelectuais africanos da década de 1960, momento no qual os 

estudos sobre África ainda estavam em processo de consolidação. Outros autores e obras 

contribuíram para o desenvolvimento do campo de estudo e insistiram na necessidade política 

e social da reflexão sobre o continente africano, que até então havia recebido pouca atenção.  

Uma concepção arraigada afirmava que o continente africano não apresentou, ao longo 

do tempo, mudanças e desenvolvimentos (FAGE, 1982, p.8). Produzida por Hegel, tal discurso 

foi difundido também nas obras dos viajantes europeus que se dedicaram à descrição de áreas 

africanas. No entanto, esse julgamento sobre o continente era presente no discurso colonial, 

mesmo entre as produções antecessoras a reflexão de Hegel (FAGE, 1982, p.8-9). Importante 

ressaltar que essas concepções permeavam a mentalidade europeia, para além do campo da 

produção intelectual.  

Fage analisou a justificativa apresentada no relato de viagem de Archibald Dalzel, 

History of Dahomey, na qual o viajante argumentou ser necessário conhecer áreas menos 

desenvolvidas do mundo para que, por meio da comparação, fosse possível compreender a 

superioridade europeia (FAGE, 1982, p.8). Dentro dessa lógica, a descrição do continente 

africano era viável apenas quando comparada ou relacionada com a Europa. 
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Os relatos de viagem foram as primeiras produções a descreverem o continente africano, 

permanecendo por muitos séculos como o único meio de conhecimento dessas regiões. Porém, 

com essas produções, foram difundidas imagens da África como selvagem e violenta. Nas 

palavras de Ki-Zerbo: 

Abatido por vários séculos de opressão, esse continente presenciou gerações de 

viajantes, de traficantes de escravos, de exploradores, de missionários, de cônsules, 

de sábios de todo tipo, que acabaram por fixar sua imagem no cenário de miséria, da 

barbárie, da irresponsabilidade e do caos. Essa imagem foi projetada e extrapolada ao 

infinito ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quando o futuro. 

(KI-ZERBO, 1982, p.XXXII) 

Ao analisar as narrativas de viagem devemos partir do princípio que elas contêm 

objetivos, visões políticas e raciais. Os viajantes adotavam parâmetros europeus para classificar 

e hierarquizar pessoas e animais do continente africano. Essas obras eram publicadas na Europa, 

constituindo o principal influenciador do imaginário europeu sobre as terras e povos do além-

mar. Assim, os relatos de viagem também apresentavam respostas às expectativas de seu 

público leitor.  

A denominação “viajante” abrangia naturalistas, mineralogistas, funcionários 

governamentais europeus, estudiosos de centros científicos, religiosos e comerciantes 

(GONÇALVES, 2015, p.133). Devemos entender os relatos de viagens e suas representações 

como participantes dos discursos produzidos pelas metrópoles acerca das áreas visitadas. No 

local visitado, o viajante recebia a classificação de “civilizado”. Em contrapartida, a população 

autóctone era representada como “bárbara”. Essas representações decorriam da mentalidade 

eurocêntrica empregada na compreensão dos povos além-mar (LEITTE, 1997, p.10). Essa visão 

unilateral é uma das características do que Todorov definiu como “relatos coloniais”. Esse tipo 

de relato tem como intuito assegurar e afirmar a superioridade europeia sobre a população 

nativa: “Da primeira à última linha, esses textos exalam o sentimento de superioridade” 

(TODOROV, 2006, p.247).  

Os primeiros relatos de viagem que descreveram a África foram produzidos por 

muçulmanos, que analisaram as áreas islamizadas ao norte do continente (FAGE, 1982, p.5). 

Somente a partir do século XV, os viajantes europeus passaram a reconhecer alguma relevância 

nas regiões abaixo do Saara (FAGE, 1982, p.5). Havia a ideia de que essas regiões “não 

possuíam uma história suscetível ou digna de ser estudada” (FAGE, 1982, p.12). Seguindo esse 

viés, acredita-se que esses locais somente poderiam ser estudados por etnólogos ou 

arqueólogos, nunca por historiadores. 
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Durante o século XIX, a escola metódica produziu pressupostos metodológicos para o 

desenvolvimento da pesquisa histórica como ciência autônoma dos modelos impostos pelas 

Ciências Naturais. Conjuntamente, estabeleceram que a pesquisa histórica deveria basear-se 

somente em fontes escritas e oficiais. Com a restrição das fontes, os objetos de estudo se 

limitavam à história política. Essas condições impostas para o desenvolvimento da pesquisa 

histórica inviabilizavam a reflexão sobre o continente africano, devido à não utilização da 

escrita como suporte de registro da sua história, ou seja, o continente desenvolveu, como 

afirmou Jan Vansina, uma tradição oral5. Com a escassez de fontes, a história africana contou 

com a contribuição de outras áreas do conhecimento, como a Linguística, Antropologia e 

Arqueologia. A possibilidade de analisar fontes de naturezas variadas foi enfatizada a partir do 

legado da Escola dos Annales. 

A Escola dos Annales reviu os pressupostos metodológicos e as concepções sobre 

História produzida por seus antecessores. Seus membros defendiam a interdisciplinaridade, o 

uso de fontes variadas, a reflexão sobre cultura e sociedade e a perspectiva que interligasse 

diferentes localidades (FEIERMAN, 1984, p.172). Houve a problematização dos silêncios das 

fontes. O fato de as fontes não relatarem determinado contexto ou âmbito não devem ser 

interpretados como uma evidência da ausência de elementos passíveis de análise (FEIERMAN, 

1984, p.172). Essa consideração é importante na reflexão sobre África pois, como exposto 

anteriormente, muitas experiências africanas foram registradas por agentes estrangeiros, que se 

limitavam a descrever somente aquilo que julgavam relevante. 

Apesar da inegável contribuição da Escola dos Annales para o desenvolvimento dos 

estudos africanos, Feierman critica a abordagem de Fernand Braudel sobre a África. De acordo 

com ele, Braudel concebe os povos africanos como atores históricos apenas em sua relação com 

os europeus (FEIERMAN, 1984, p.174). Feierman também discorda do uso das terminologias 

“África branca” e “África negra”, na denominação das áreas ao norte e ao sul do Saara, 

respectivamente (FEIERMAN, 1984, p.174). Na interpretação de Feierman, Braudel 

reproduziu a ideia de que as terras ao norte foram responsáveis pelas civilizações mais prósperas 

 

 

5 VANSINA, Jean. A tradição oral e sua metodologia. In: História Geral da África: Metodologia e Pré-história 

de África. São Paulo: Ática/ Paris: UNESCO, 1982. 
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do continente, enquanto o Sul seria inerte (FEIERMAN, 1984, p.174)6. Braudel também é 

acusado de categorizar as sociedades entre civilizações e culturas, sendo a África categorizada 

como uma cultura devido a ideia que essa região apresentava pouca mutabilidade (FEIERMAN, 

1984, p.176). 

A historiografia da New Left Thinking também contribuiu para os estudos africanos a 

partir das abordagens que interligavam diferentes âmbitos. Mediante a análise de temáticas 

econômicas que visavam compreensões mundiais, a África se inseriu na reflexão como parte 

integrante de uma totalidade. Segundo Manning, a interação entre as abordagens históricas 

globais e a História da África se auxiliaram mutuamente. Dessa relação originaram-se 

diferentes temáticas, estudadas pela historiografia atual, como por exemplo: a análise da 

diáspora africana, a História Marítima e História Atlântica (MANNING, 2013, p.321-329). 

Pesquisa realizada em 1959 pela American Historical Association buscava mapear as 

áreas de estudo mais contempladas nas investigações dos alunos de pós-graduação nos Estados 

Unidos. A pesquisa concluiu que, entre os 1.735 alunos de mestrado e doutorado das maiores 

universidades norte-americanas, somente 1 tinha a África como objeto de estudo (FERREIRA, 

2010, p.74). O número de pesquisadores aumentou gradativamente, conjuntamente com o 

crescimento dos programas especializados em estudos africanos (FERREIRA, 2010, p.75). 

Importante ressaltar que tais dados se referem ao desenvolvimento da área nos Estados Unidos, 

e este âmbito, ainda na atualidade, é um dos maiores formadores de acadêmicos dedicados aos 

estudos africanos (MANNING, 2013, p.239). Ou seja, apesar de na década de 1960 termos a 

formação de uma escola historiográfica africanista importante para os estudos sobre África, na 

atualidade as pesquisas estadunidenses e europeias ainda permanecem como as mais 

difundidas. 

Muitas pesquisas sobre África foram financiadas nos Estados Unidos no contexto da 

Guerra Fria, em meio às disputas por áreas de influência. Na África desse período, ocorriam as 

lutas de libertação nacional, condição vista pelo governo dos Estados Unidos como favorável 

para o estabelecimento de sua presença na região (FERREIRA, 2010, p.78). O continente 

africano foi entendido, nesse momento, como área de potencial de desenvolvimento por estar 

 

 

6 Ki-Zerbo foi pioneiro em rever a historiografia sobre a África, além de ter sido orientado por Fernand Braudel. 
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vivenciando intensas mudanças internas. Já a luta pelos direitos civis impulsionou as 

universidades a rever seus conteúdos curriculares, introduzindo mais incisivamente a África 

como tema de estudo. Vansina elucida os valores simbólicos que o estudo de temas africanos 

representava: “Selecionar esse campo [Estudos Africanos] na turbulência da década de 1960 

constituía um compromisso com valores liberais [progressistas, no caso americano], o que para 

alguns [alunos e professores] incluía algum elemento de radicalismo” (VANSINA, 2010, p.76). 

A historiografia sobre a África produzida no pós-Guerra pode ser compreendida como 

resultado dos seguintes pontos: a reformulação da historiografia e das Ciências Sociais em geral 

e a busca pela análise relativista pelos europeus (BARBOSA, 2008, p.50). A formação do 

campo de História da África foi resultado de uma ampliação da chamada história tradicional 

(BARBOSA, 2008, p.50).  

A partir do processo de formação dos estudos de história da África, ela se caracterizou 

como uma area studies. Este termo representa áreas específicas de pesquisa que, no caso dos 

estudos africanos, valorizou as abordagens interdisciplinares (FERREIRA, 2010, p.77). A 

consolidação das area studies proporcionou alterações nas características das universidades 

estadunidenses, que passaram a ampliar suas áreas de pesquisa, não se limitando mais a estudar 

somente sua própria história (FERREIRA, 2010, p.77-78). 

Nesse sentido, foram criadas no Pós-Guerra uma série de periódicos acadêmicos 

especializados nos estudos africanos, como o The Journal African History (Inglaterra) 

(BARBOSA, 2008, p.51). Além disso, os anos 1950 e 1960 foram décadas importantes no 

desenvolvimento de pesquisas sobre o continente a partir da visão dos próprios nativos 

(BARBOSA, 2008, p.51). Segundo Muryatan Santana Barbosa, “tratava-se de construir uma 

História que pudesse servir como instrumento de luta ideológica e política contra o inimigo 

colonialista” (BARBOSA, 2008, p.51). A importância do conhecimento de sua própria história 

está relacionada, segundo Ki-Zerbo, a um direito de todos os povos e por ser um antídoto contra 

a alienação: 

Viver sem história é ser uma ruína ou trazer consigo as raízes dos outros. É renunciar 

à possibilidade de ser raiz para outros que vêm depois. É aceitar, na maré da evolução 

humana, o papel de plâncton ou de protozoário. É preciso que o homem de Estado 

africano se interesse pela história como uma parte do patrimônio nacional que deve 

dirigir, ainda mais porque é pela história que ele poderá ter acesso ao conhecimento 

dos outros países africanos na ótica da unidade africana (KI-ZERBO, 1982, p.LVII).  
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Torna-se clara, assim, a preocupação dos intelectuais africanos em preservar as histórias 

internas do continente como forma de se distanciar da alienação gerada pelo colonialismo. Ki-

Zerbo também defendeu a atuação estatal em salvaguardar a História e concebê-la como um 

patrimônio nacional. 

A partir do processo de institucionalização dos estudos africanos, houve a reflexão e 

sistematização dos pressupostos metodológicos aos quais esse campo deveria se vincular. 

“Historiografia africanista” é a denominação usada para identificar os pesquisadores da década 

de 1960 vinculados ao movimento de formação das instituições de ensino superior no 

continente africano. Este processo foi impulsionado pela descolonização britânica e a 

ampliação desta área de estudo nos Estados Unidos (BRIZUELA-GARCÍA, 2006, p.86). A 

historiografia africanista foi formada por pesquisadores africanos que refletiram sobre a história 

de seu continente. Essa geração de intelectuais se comprometia em romper com a história da 

África vinculada ao colonialismo, defendendo os seguintes quesitos: I. uma história 

africanizada, com fontes e metodologias próprias; II. valorizar a tradição oral na pesquisa 

histórica; e III. a necessidade de analisar a história a partir do seu interior. Para se afastar da 

História tradicional colonial, estes intelectuais reivindicaram que os africanos teriam 

capacidade de contar sua própria história. Essa geração historiográfica norteava sua produção 

para o afastamento da interpretação colonial sobre o continente, propondo novos pressupostos 

metodológicos para reverter esse quadro. 

Outro princípio evocado por esses intelectuais foi a necessidade de “africanizar” a 

História da África. Esse movimento pressupunha o estudo predominante de fontes nativas na 

pesquisa histórica sobre o continente, ou seja, os autores deveriam priorizar a análise de fontes 

produzidas pelos próprios africanos (BRIZUELA-GARCÍA, 2006, p.87). O termo presume 

duas questões consideradas norteadoras na produção dessa geração: as ideias de autenticidade 

e de relevância. A autenticidade exprime o entendimento de que a área deve ter suas próprias 

fontes e metodologias. Já a relevância corresponde à exigência dessa escola historiográfica de 

relacionar as pesquisas históricas com o contexto de produção (BRIZUELA-GARCÍA, 2006, 

p.89). Os autores entrecruzavam a ação intelectual com o desejo de alterar a realidade vivida. 

Os temas a serem estudados deveriam ter relevância em atender as necessidades da sociedade 

africana da época. 

As principais fontes nativas africanas são compostas por vestígios da cultura material e 

pela tradição oral. Com isso, a metodologia passaria por transformações devido à 
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incompatibilidade dos pressupostos historiográficos europeus com a realidade africana. Ki-

Zerbo valida o uso da tradição oral, afirmando que ela é mais vívida do que as fontes escritas. 

Segundo suas palavras, a tradição oral é 

(…) é a fonte histórica mais íntima, mais suculenta e melhor nutrida pela seiva da 

autenticidade. “a boca do velho cheira mal” - diz o provérbio africano - “mas ela 

profere coisas boas e salutares”. Por mais útil que seja, o que é escrito se congela e 

desseca. A escrita decanta, disseca, esquematiza e petrifica; a letra mata. A tradição 

reveste de carne e cores, irriga de sangue o esqueleto do passado (KI-ZERBO, 1982, 

p.xxxix). 

No entanto, o autor alerta que, devido ao seu caráter mutável, a tradição oral deve ser 

analisada em seu contexto de produção, pois fora dele ocorre a perde de seu sentido (KI-

ZERBO, 1982, p.XL). Segundo ele, a contribuição de áreas como Sociologia, Antropologia e 

Linguística enriquecem a interpretação sobre o objeto na qual se estuda (KI-ZERBO, 1982, 

p.XLIX). Para além disso, essa abordagem resultaria em um entendimento mais amplo sobre o 

continente (MANNING, 2013, p.326). Já a defesa de uma história vista a partir de seu interior 

está relacionada com a tentativa de afastar os parâmetros e valores estrangeiros na pesquisa 

histórica (KI-ZERBO, 1982, p.LII), evocando conjuntamente elementos que ressaltem os 

princípios étnicos locais. 

Durante a década de 1980, a UNESCO empreendeu o projeto de elaboração da História 

Geral da África. O primeiro volume da coleção propõe discutir metodologia e fontes a serem 

usadas nas pesquisas. Ainda nesse tomo, estabeleceram-se os objetivos do projeto, sendo estes 

os mesmos evocados pela historiografia africanista. Essa semelhança não é sem sentido, pois 

os editores e escritores convidados para contribuir na coleção eram, em sua maioria, membros 

dessa escola historiográfica. Ki-Zerbo, que organizou e escreveu o capítulo introdutório da 

coleção, afirma que a contribuição do projeto residia na reafirmação de uma História, sendo ela 

fonte de reconhecimento social e, consequentemente, potencializadora de energias para seguir 

adiante: 

A história é uma fonte na qual poderemos não apenas ver e reconhecer nossa própria 

imagem, mas também beber e recuperar nossas forças, para prosseguir adiante na 

caravana do progresso humano. Se tal é a finalidade desta História Geral da África, 

essa laboriosa e enfadonha busca, sobrecarregada de exercícios penosos, certamente 

se revelará fecunda e rica em inspiração multiforme. Pois em algum lugar sob as 

cinzas mortas do passado existem sempre brasas impregnadas de luz da ressurreição. 

(KI-ZERBO, 1982, p.LVII). 

Apesar das reivindicações e legados deixados por essa historiografia terem sido 

importantes, isso não a isentou de críticas posteriores. A primeira foi apresentada no artigo de 
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Brizuela-Garcia, ao questionar se o abandono das fontes produzidas por europeus sobre a África 

e o emprego somente de fontes nativas fariam com que o resultado da pesquisa fosse uma 

interpretação interna (BRIZUELA-GARCÍA, 2006, p.95). Segundo a autora, os mesmos 

resultados poderiam ser obtidos a partir da mudança de perspectiva diante das fontes, 

defendendo ser possível analisar um registro europeu para compreender uma problemática 

africana desde que se empreendesse uma reavaliação epistemológica (BRIZUELA-GARCÍA, 

2006, p.95). Os pressupostos que exigiam a “autenticidade” e a “relevância” nos estudos 

africanos, também desencadearam críticas de autores posteriores7. 

Apesar de todos os avanços proporcionados pela primeira geração de estudiosos da 

História da África, sobretudo aquela produzida por seus próprios protagonistas, outras críticas 

foram feitas. Autores como J. Thorton, P. Lovejoy e J. Vansina questionaram a ideia de que a 

primeira geração de estudiosos da África realmente romperam com uma abordagem 

eurocêntrica (BARBOSA, 2001, p.57). Suas críticas problematizaram, por exemplo, o uso de 

teorias como a de “sistema-mundo”8 e da “excepcionalidade grega”9 na constituição da 

Antiguidade. 

Outra crítica produzida pelos autores contemporâneos à primeira geração de africanistas 

relaciona-se à culpabilidade pelos males africanos. Se os pioneiros apontavam como gerador 

dos males africanos a dominação dos europeus no continente, os seguintes atribuem 

culpabilidade à própria elite local (BARBOSA, 2001, p.57): 

(...) esta visão crítica dos historiadores contemporâneos de África às gerações 

anteriores é, grosso modo, um sintoma da crise moral advinda da derrocada dos 

Estados africanos, após as independências nacionais. Findo o colonialismo, os 

problemas nacionais de tais países passam a ser vistos mais como algo interno do que 

externo. Neste contexto, a crítica ao eurocentrismo ressurge como uma autocrítica, 

desvelando uma culpabilidade dos próprios africanos, em particular, de suas elites, 

em relação aos problemas históricos do continente. (BARBOSA, 2001, p.57) 

 

 

7 Para saber mais consultar: BRIZUELA-GARCÍA, Esperanza. The history of africanization and the africanization 

of history. History in Africa, v.33, 2006. 

8 Teoria criada por Immanuel Wallerstein, que segundo Muryatan Santana Barbosa, não abandona a centralidade 

da Europa como o único protagonista da análise. (BARBOSA, 2001, p.57). Ou seja, ao se utilizar dessa abordagem, 

a primeira geração de africanistas teria reproduzido uma interpretação eurocêntrica.   

9 Não significa desconsiderar a trajetória grega, mas contribuir nos estudos sobre a antiguidade com abordagens 

sobre sociedades africanas. Dessa forma, evidenciaria que o continente também produziu civilizações importantes.  
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A constituição da história da África como uma área de estudos foi resultado da luta dos 

intelectuais africanos para conquistarem o direito de escreverem sua própria história. Um ponto 

comum entre as diferentes gerações de africanistas estava relacionado à crítica ao eurocentrismo 

e à preocupação constante em se afastar dessa forma de interpretação. 

 

AS “AMAZONAS” DO DAOMÉ NA HISTORIOGRAFIA 

 Após os confrontos envolvendo as mulheres armadas do Daomé e os franceses no final 

do século XIX, algumas delas foram levadas para serem exibidas em museus de história natural 

na Europa, como o Jardin d’Aclimacion, em Paris (LAW, 1993, p.245) e o Hyde Park, em 

Londres. O evento em Londres foi divulgado com a seguinte manchete “Amazonas do Daomé 

no Crystal Palace”10.  

A notícia veio acompanhada por imagens de supostas “amazonas” enfileiradas, seguida 

por uma foto representando a ação de guerra dessas mulheres. Quarenta e oito mulheres 

tomaram parte na apresentação, representando dois blocos distintos: “elefantes” e “jacarés”, 

que “juntos formam a famosa escolta do rei Behazin”11. Elas foram coordenadas por uma 

mulher chamada Gooma, de 22 anos e descrita como imponente em seus comandos e sua 

precisão militar. Ainda segundo o periódico, tais mulheres combateram os soldados franceses 

e, devido à derrota, foram capturadas pelo general Dodds e levadas como prisioneiras para a 

França.  

Ao longo da notícia, alguns elementos chamam a atenção. O primeiro é a descrição feita 

sobre a comandante das “amazonas” como uma mulher de estatura alta e de grande beleza. 

Segundo a notícia, ela andava de modo semelhante a um leopardo, além de se comunicar a 

partir de grunhidos não identificáveis. A manchete era apelativa e, por isso, possivelmente não 

representava os eventos de forma fidedigna.  Já as “amazonas”, ao se apresentarem em público, 

são descritas como pessoas amáveis, contrastando com as visões produzida pelos viajantes 

 

 

10 “Amazons of Dahomey at the Crystal Palace” AMAZONS of Dahomey at the Crystal Palace. The penny 

ilustrated paper and ilustrated times. Londres, 10 jun. 1893 

11 AMAZONS of Dahomey at the Crystal Palace. The penny ilustrated paper and ilustrated times. Londres, 10 

jun. 1893 
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como violentas. A divulgação tinha a intenção de apresentar as “amazonas” como figuras dóceis 

e como se a situação que estavam vivendo as agradassem. Podemos compreender que as 

“amazonas” circulavam pelo imaginário europeu a partir de duas categorias: como mulheres 

sexualizadas, mas ao mesmo tempo, “primitivas” e animalescas. 

Como resultado dessas exposições de supostas “amazonas” do Daomé na Inglaterra, a 

revista Punch publicou uma charge representando uma “amazona” ao final do período de 

apresentações12. Essa imagem é chamada de “Encerramento da exposição: a “amazona” 

colocando gorro e xale”13. Nela é representada uma mulher vestida à europeia, acompanhada 

por um suposto escravo grego também vestido ao estilo europeu. Abaixo da imagem, o seguinte 

diálogo: “Bem, meu querido! Eu estou muito feliz que isso acabou. É um trabalho muito duro 

manter uma atitude por 5 meses seguidos, não é?”14. A charge humoriza a presença dessas 

mulheres em exposições, pois muito provavelmente elas não eram oriundas do grupo armado 

de mulheres do Daomé, mas sim atrizes que atuaram por meses seguidos como “amazonas”. 

As “amazonas” do Daomé foram estudadas por vários historiadores e antropólogos. Um 

dos primeiros estudos dedicados à análise desse grupo de mulheres foi o de Amélie Degbelo, 

intitulado Les amazones du Danxomè 1645-1900, defendida na Universidade Nacional do 

Benin em 1979. Apesar da pesquisa nunca ter sido publicada, influenciou obras posteriores, 

como a de Hélène d’Almeida-Topor, Les amazones: une armée de femmes dans l’Afrique 

précoloniale, de 1984.  

Apesar dos trabalhos pioneiros sobre o tema terem sido empreendidos por pesquisadoras 

francesas, as produções em língua inglesa ocupam um espaço importante nos estudos sobre as 

mulheres armadas do Daomé. A pesquisa de Stanley B. Alpern, intitulada Amazons of Black 

Sparta: the women warriors of the Dahomey, é uma importante contribuição para o 

conhecimento sobre essas mulheres. A obra apresenta um panorama histórico das “amazonas”, 

buscando compreender desde a origem do grupo até suas funções e alterações sofridas ao longo 

 

 

12 Há a análise da mesma charge no seguinte artigo: ADAMS, Maeve E. The amazon warrior women and the 

de/construction of gendered imperial autority in nineteeth-century colonial literature, Nineteeth-century gender 

studies, v.6.1, 2010 p.7 

13 “Closing of the exhibition: the amazona putting on her bonnet and shawl” 

14 “Well, my dear! I’m verry glad it’s over. It’s a hard work keeping in one attitude for 5 months together, isn’t 

it?” 



26 

dos reinados, formas de recrutamento, treinamento militar e os conflitos travados entre o Daomé 

e os franceses no final do século XIX. A pesquisa não se limitou a períodos específicos da 

história daomeana, atentando sobretudo para a compreensão da função das “amazonas” no 

Daomé entre os séculos XVII e XIX. 

Anteriormente ao trabalho de Alpern, Robin Law escreveu o artigo The amazons of 

Dahomey. No entanto, as temáticas são abordadas por Law de forma sucinta quando 

comparadas ao livro de Alpern. Law faz uma síntese dos primeiros trabalhos produzidos sobre 

as “amazonas”, além de analisar os relatos de viagem que as descreveram. O mapeamento e a 

comparação das temáticas abordadas nos relatos dos diferentes viajantes europeus dos séculos 

XVIII-XIX, juntamente com o conhecimento de Law sobre o Daomé, fazem desse um artigo 

fundante nos estudos sobre as “amazonas”. 

Por sua vez, Maeve E. Adams aborda sobre a contradição no sentimento europeu em 

relação às “amazonas”, pois se a presença delas representava uma possível resistência contra a 

intervenção europeia no Daomé, por outro lado elas legitimavam a necessidade da dominação 

no reino (ADAMS, 2010, p.1-2). Há o rompimento das categorias fixas coloniais que atribuíam 

poder somente ao homem branco colonizador, enquanto que o(a) nativo(a) aparece como 

incapaz de resistência (ADAMS, 2010, p.1). Adams aborda essa dicotomia, principalmente, 

com base no relato de Richard Burton, além de analisar as “amazonas” como parte de um 

enfrentamento nos padrões tradicionais europeus atribuídos às mulheres (ADAMS, 2010, p.1). 

O autor analisa também como a figura das “amazonas” foi veiculada nos periódicos europeus 

no final do século XIX e as exposições que foram feitas com supostos exemplares de 

“amazonas” daomeanas. 

Em Wives of the leopard: gender, politics, and culture in the kingdom of Dahomey, Edna 

Bay analisou a estrutura monárquica daomeana com foco na ação das mulheres. As funções 

sociais e políticas das mulheres naquela sociedade é uma das prioridades do trabalho. O objetivo 

é ampliado para além da função das mulheres armadas, analisando as diferentes funções e 

espaços protagonizados pelas mulheres na monarquia daomeana. 

RELATOS DE VIAGEM: PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS DE ANÁLISE 

Os relatos de viagem tiveram papel fundamental na construção do imaginário europeu 

sobre os povos que viviam além das fronteiras daquele continente. A produção dessas obras 

ocorreu desde a Antiguidade; no entanto, podemos apontar os séculos XVIII e XIX como os de 
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maior produção, edição e circulação de exemplares desse estilo literário. Por descrever as 

características sociais, culturais e econômicas das sociedades, os relatos de viagem formam um 

corpus documental valorizado nas pesquisas históricas, sobretudo naquelas sobre áreas 

coloniais europeias. Entretanto, esses documentos são dotados de informações nas quais o real 

e o imaginário se entrelaçam de maneira contínua, exigindo do historiador uma reflexão 

metodológica sobre o uso das fontes. 

Os relatos de viagem são comumente vistos de forma segregada em meio aos demais 

gêneros literários. No entanto, a literatura de viagem é um estilo literário que engloba 

fundamentos de outros gêneros, sendo o resultado dessas diferentes influências 

(FIGUEIREDO, 2008, p.23). Trata-se de um gênero híbrido, apresentando características dos 

textos de ficção, discurso científico, autobiográfico e memorialista (JUNQUEIRA, 2011, p.55).  

Importante ressaltar que compreendemos a literatura a partir da perspectiva da História 

Social. Isso significa inserir as produções literárias em um tempo e uma sociedade, 

desconsiderando interpretações que atribuem um caráter excepcional as obras e seus autores:  

(…) inseri-la no movimento da sociedade, investigar suas redes de interlocução social, 

destrinchar não a sua suposta autonomia em relação à sociedade, mas sim a forma 

como constrói ou representa sua relação com a realidade social – algo que faz mesmo 

ao negar fazê-lo. Em suma, é preciso desnudar o rei, tomar a literatura sem 

reverências, sem reducionismos estéticos, dessacralizá-la, submetê-la ao 

interrogatório sistemático que é uma obrigação do nosso ofício. Para historiadores a 

literatura é, enfim, testemunho histórico (CHALHOUB, 1998. p.7). 

Toda fonte literária é um testemunho histórico e, como toda produção textual, necessita 

ser interrogada com a intenção de compreender a sua lógica social, a partir de questões como 

as condições de produção da obra, as intenções do autor, suas representações e discurso. 

(CHALHOUB, 1998, p.8). Para considerar uma obra literária como fonte, é necessário 

desconsiderar interpretações que atribuem a ela um caráter extraordinário, no qual seu produtor 

é um ser excepcional (CHALHOUB, 1998, p.7). Toda literatura, ficcional ou não, está ligada a 

uma gama de fatores, que incluem formas de pensar provenientes de grupos e classes 

determinadas, a trajetória do autor e seus objetivos com a viagem.  

Cada relato apresenta características que lhes são próprias, da mesma forma que 

nenhuma viagem é experimentada da mesma maneira. Como já foi dito, há diferentes tipos de 

relatos, os quais apresentam objetivos diversos. Existem relatos produzidos por naturalistas, 

cientistas ou funcionários das nações europeias em que cada um desses agentes desenvolve 
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conteúdos distintos. Além disso, a dimensão pessoal da autoria do texto também condiciona a 

forma e os temas que o autor escolhe abordar. 

É importante ressaltar que, apesar de cada trabalho ter suas particularidades, os relatos 

publicados eram influenciados e influenciavam outras obras, ou seja, os relatos eram lidos e 

referenciados entre os pares. Além disso, alguns viajantes se encontravam durante as próprias 

viagens, como foi o caso dos ingleses John Duncan e Frederick Forbes que, ao visitarem o 

antigo reino africano do Daomé, se encontraram e compartilharam informações que foram 

descritas na obra de Forbes (FORBES, 1851, v.1, p.43). Mas o contato entre os viajantes não 

precisava ser pessoal para servir de inspiração: a leitura da obra poderia desencadear um desejo 

ou curiosidade de conhecer os locais descritos (JUNQUEIRA, 2011, p.49). Ao analisar um 

relato, é importante considerar os contatos que o viajante estabeleceu durante a viagem, além 

de comparar a obra com outros relatos de autores diversos, produzidos em períodos 

semelhantes. 

Para compreender o relato, é fundamental entender o período de sua produção e 

estabelecer conexões entre o contexto mais amplo e o conteúdo da obra. Mirian Moreira Leite 

elucida essa ideia a partir do cenário econômico britânico no século XIX, que propiciou uma 

maior atuação dos viajantes em áreas ultramarinas, além de se produzir um discurso 

antiescravista muito frequente nos relatos ingleses desse período: 

É possível estabelecer uma correlação entre o número de viajantes provenientes das 

diversas procedências e predomínio industrial desses locais de origem no mercado 

internacional. O século XIX foi o período da supremacia do Império Britânico e 

testemunhou, de um lado, a perda do predomínio absoluto para a França e EUA e a 

confederação germânica, de outro, o desenvolvimento inédito das relações 

econômicas britânicas com o mundo Ultramarino subdesenvolvido (LEITE, 1997, 

p.21). 

O momento em que a obra foi produzida também é um dado importante a ser 

considerado. Isso ocorre, por exemplo, devido às diferenças entre um livro elaborado durante a 

viagem e outro escrito anos após a experiência (JUNQUEIRA, 2011, p.49). Apesar de um relato 

sempre apresentar elementos subjetivos em sua produção, uma obra escrita muitos anos depois 

pode conter uma dosagem ainda maior de abordagem sentimental e reflexiva sobre a 

experiência. Além disso, o viajante também revisava os textos, organizando-os de acordo com 

seus objetivos. Um relato não era, necessariamente, ordenado de acordo com a ocorrência dos 

fatos, mesmo aqueles produzidos no decorrer da viagem (JUNQUEIRA, 2011, p.49).  
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As análises sobre as obras de viagem usualmente focalizam o lugar de recepção do 

viajante, deixando à margem a problematização do viajante em si e suas aspirações 

(FIGUEIREDO, 2008, p.15). No entanto, os dados pessoais do viajante são importantes para a 

compreensão da obra, pois são formados por elementos objetivos e subjetivos, selecionados de 

acordo com o julgamento do autor. Junqueira alerta para a necessidade de perguntar “quem é o 

escritor do relato” ou “quem ele quer ser?” (JUNQUEIRA, 2011, p.47). O autor do relato tem 

o poder de selecionar o que julga necessário relatar e narrá-lo da forma que escolher, 

apresentando-se como uma figura central a ser analisada para compreender sua obra.  

Os relatos de viagem, apesar de aparentemente comprometidos com a descrição da 

realidade, poderiam ser produzidos por agentes que nunca estiveram nos locais narrados, ou 

mesmo por autores inexistentes. Um exemplo dessa situação é o relato de Jean de Mandeville, 

que narra sobre uma viagem à Terra Santa durante os séculos XIV. Sua obra foi lida por muitos 

durante os séculos seguintes. No entanto, séculos depois constatou-se que Mandeville nunca 

estivera na Terra Santa e, além disso, nunca existiu (JUNQUEIRA, 2011, p.52). É possível 

constatar a importância da análise de outras fontes e relatos pois, mediante a comparação com 

outros materiais, podemos questionar as descrições apresentadas pelo autor e, se possível, 

comprovar sua autoria e existência. No entanto, a ocorrência de relatos produzidos por autores 

inexistentes ou mesmo de viajantes que nunca estiveram no local narrado eram pouco comum 

(FIGUEIREDO, 2010, p.64). 

Os viajantes poderiam exercer funções variadas, tais como comerciantes, 

administradores, religiosos, naturalistas ou cientistas. Usualmente, a escrita do relato não era 

executada por um profissional das letras. Ocorria desde o século XVIII a atuação dos 

“profissionais dos textos”, especialistas dedicados à escrita de obras, sem serem eles os autores 

das ideias narradas (JUNQUEIRA, 2011, p.51). Os relatos de viagem possuem também uma 

dimensão mercadológica, produções editoriais que buscavam atender a um mercado 

consumidor desse tipo de conteúdo. Os leitores da literatura de viagem eram variados: havia os 

que buscavam conhecimento científico e os que liam por curiosidade em conhecer como eram 

terras distantes da Europa (JUNQUEIRA, 2011, p.49).  

A produção e a publicação das obras eram regidas pela demanda de mercado, sendo o 

século XIX um período de busca dos leitores por obras com essas temáticas. Wilma Peres Costa 

apresentou o caso do viajante francês Ferdinand Denis, autor de uma obra que narrou sua estadia 

de quatro anos no Brasil. Sua obra atingiu prestígio, sendo ele consultado por viajantes que 
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planejavam conhecer o Brasil e, além disso, sua obra passou a ser utilizado nas escolas 

brasileiras (COSTA, 2006, p.36). A partir desse exemplo, podemos compreender o alcance 

dessas produções ao longo dos séculos XVIII e XIX, chegando a serem utilizadas como material 

didático na formação educacional de brasileiros e, consequentemente, lida por um público 

amplo que formava seu imaginário sobre os povos não europeus a partir desses conteúdos. 

Alberto da Costa e Silva, analisando os relatos produzidos sobre a África, pontua a preocupação 

dos viajantes em atender um mercado europeu consumidor de livros sobre terras distantes: 

“Destinavam-se a satisfazer a crescente curiosidade europeia, aguçada pelo Iluminismo, pelo 

resto do mundo, sobretudo pelo que continuava para ela parcial ou totalmente fechado” 

(SILVA, 2012, p.13).  

As missões produtoras dos relatos de viagem também possuem objetivos pré-

estabelecidos e suas intenções devem ser consideradas ao analisarmos essa fonte. Existiam 

viajantes com interesses científicos, naturalistas ou exploradores. Cada uma dessas viagens 

produziu um discurso diferente em seus relatos. As viagens específicas do século XIX eram, 

em sua maioria, caracterizadas pela busca do reconhecimento das riquezas locais e de mapear 

suas potencialidades materiais (FIGUEIREDO, 2008, p.69). Silvio Lima Figueiredo estabelece 

quatro motivos considerados pelos viajantes no processo de escolha da área a visitar: 

1. Interesse Pessoal – com o desenvolvimento científico, o interesse de estudar e 

pesquisar países e culturas diferentes dominou a mentalidade intelectual do século 

XIX. Uma “moda” que fez muitos pesquisadores se lançarem a exploração de novos 

lugares. 2. O lugar visitado – algumas regiões apresentavam-se como enigmáticas e 

exóticas, perfeitas para saciar a curiosidade científica. 3. O interesse financeiro na 

viagem – a descoberta de minérios, ervas, produtos. 4. O interesse do público leitor – 

a “cultura literária” dos relatos de viagem (FIGUEIREDO, 2008, p.70). 

Os relatos de viagem, assim como qualquer outro gênero literário, devem ser analisados 

de forma a contemplar as diferentes facetas de uma obra literária: “geral e o particular, a síntese 

e a análise, a erudição e o gosto”. Cândido apontou as dificuldades encontradas pelos 

pesquisadores ao colocarem em prática essa abordagem de análise (CÂNDIDO, 2000, p.30). 

No entanto, uma pesquisa que contemple o maior número de elementos constituidores de sua 

fonte resulta em uma interpretação mais aprofundada de seu objeto. A investigação em fontes 

de natureza distinta e em relatos de diferentes autorias também proporcionam o enriquecimento 

da pesquisa (CORREA, 2008, p.17) 

Como dito anteriormente, a produção dos relatos de viagem também se preocupavam 

com a dimensão mercadológica da obra, encontrando na Europa um mercado consumidor ávido 
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por esses conteúdo. Além disso, os viajantes eram, majoritariamente, de nacionalidade 

europeia. Todorov atribuiu o pioneirismo europeu nas viagens às condições geográficas e 

culturais do continente. A localização do Mar Mediterrâneo favorecia o contato entre europeus, 

mouros, turcos e africanos, desenvolvendo nos europeus um contato intenso com diferentes 

culturas. A partir do advento do Renascimento, os europeus reivindicaram para si a ascendência 

de duas culturas distintas: a greco-romana e a judaico-cristã (TODOROV, 2006, p.232). A partir 

dessas condições, os europeus teriam desenvolvido mecanismos de absorção de populações 

diversas: 

Dito de outro modo, os europeus já conhecem, por seu próprio passado e presente, a 

pluralidade das culturas; dispõem, por assim dizer, de um compartimento vazio onde 

podem colocar as populações recém-descobertas, sem que isso perturbe sua imagem 

global do mundo (TODOROV, 2006, p.233). 

Os relatos de viagem são permeados por elementos “reais” e imaginários. Importante 

ressaltar que essas características não são contraditórias no interior desse gênero literário: 

podemos encontrar dois elementos distintos em um mesmo documento (TODOROV, 2006, 

p.234). A complexidade da relação entre “real” e o imaginário nos relatos de viagem é explicado 

no excerto a seguir: 

Escusado lembrar que alguns relatos de viagem contêm uma autópsia capaz de resistir 

ao rigor historiográfico de um Tucídides, embora igualmente permeados daquele 

exotismo tão ao gosto de um Heródoto. Assim, a literatura de viagem costura o visível 

ao invisível, o real ao fantástico, o crível ao incrível. Com a ressalva de que a escala 

de percepções varia de uma época à outra. Ou seja: o que foi real ou verdadeiro no 

século passado pode hoje ser fantástico ou incrível (CORREA, 2008, p.12). 

A dimensão do fantástico nos relatos de viagem, desde as obras mais antigas, criou um 

imaginário persistente até o século XIX. Alberto da Costa e Silva cita uma série de exemplos 

nos quais o sobrenatural é descrito em narrativas sobre a África: a de João dos Santos ao 

descrever homens que amamentavam, ou a de Cadornega descrevendo homens que se 

transformavam em leões e, ainda, da existência de grupos humanos que apresentavam rabo e 

cabeça de cachorro em Moçambique (SILVA, 2012, p.9-10). Todos esses elementos eram 

descritos em obras que se diziam comprometidas com a veracidade da narrativa. As obras não 

poderiam ser classificadas como científicas ou ficcionais, pois uma característica geral dos 

relatos de diferentes tipos é a confluência de ambos os estilos. 

As descrições apresentadas pelos viajantes são formuladas a partir da adoção de 

parâmetros europeus para classificar e hierarquizar pessoas e animais dos territórios visitados 
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(LEITE, 1997, p.15). Os narradores usam como base elementos de sua vivência na Europa e 

classificam aquilo que veem mediante comparações: 

Quando os conquistadores descobrem lugares de culto, dão-lhes espontaneamente o 

nome de “mesquita”: o mecanismo aqui se propaga, pois, o termo começa a designar 

qualquer templo destinado a uma religião não-cristã. Quando os espanhóis descobrem 

uma cidade um pouco mais importante, logo a chamam de “o grande Cairo” 

(TODOROV, 2006, p.233).  

Nesse processo de descrever o “outro” a partir de parâmetros culturais próprios, os 

relatos deixam de abordar os autóctones como tema principal da obra. Assim, é necessário 

refletir até que ponto o relato fala sobre o “outro” e não sobre si mesmo. No caso dos relatos 

produzidos em território africano, havia a ideia de que a África era um local sem movimentos, 

sem história (CORREA, 2008, p.14). Os eventos em que os nativos estão presentes narram 

somente situações de interação entre estes e os europeus (CORREA, 2008, p.14). Outra variável 

a ser considerada é o objetivo da viagem. De acordo com ele, o relato terá um estilo diferente. 

Dentre os principais modelos de viagens, contam-se naturalista, cientificista e o sentimental.  

A partir do desenvolvimento de missões naturalistas motivadas pelo objetivo de 

descrever a fauna e a flora dos locais visitados, produziu-se o que Mary Pratt denominou como 

consciência planetária. Essa consciência representa o interesse dos europeus em explorar terras 

desconhecidas e a produção de uma concepção global a partir dos elementos descritivos 

utilizados pela história natural (PRATT, 1999, p.42). Além de contribuir para a descrição da 

história natural, a circunavegação e o mapeamento costeiro do mundo colaborou para a 

produção da ideia de “Império da Europa”. Essa denominação surgiu a partir da existência de 

colônias em diferentes partes do mundo sob o domínio europeu (PRATT, 1999, p.63-64).  

Além do modelo naturalista, houve também os deslocamentos que buscavam coletar 

dados para se conhecer melhor áreas a serem dominadas. O envio de cientistas experientes para 

áreas desconhecidas era guiado pela busca de riquezas e pelo interesse em produzir artefatos 

com valor comercial (FIGUEIREDO, 2008, p.71). Os viajantes deslocavam-se com a intenção 

de fazer o reconhecimento das riquezas locais passíveis de exploração, conhecer novas rotas e 

observar a possibilidade de produzir artefatos de valor comercial. Essas viagens contavam com 

o financiamento proveniente de alianças entre comerciantes e a elite intelectual das metrópoles. 

Além disso, tais viagens produziram relatos que despertaram o interesse do público leitor, algo 

que criavam padrões nas relações e na maneira de compreender o “outro” (PRATT, 1999, p.52-

53). 
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Os relatos com abordagem sentimental são caracterizados pela presença de um narrador 

como protagonista, vivenciado uma série de dificuldades ao longo da viagem (PRATT, 1999, 

p.138) Utiliza-se de passagens que rememoram eventos e ocasiões difíceis da vida do autor. A 

paisagem não é descrita, sendo percebida somente quando representativa da sua relação com o 

meio social, como por exemplo: a lua cheia marca o início do Ramadã (PRATT, 1999, p.139). 

As viagens são marcadas pelas expectativas de encontrar terras exóticas, no entanto essas 

esperanças podem acabar em desilusão, produzindo um relato sentimental (FIGUEIREDO, 

2008, p.146).  

Da mesma forma que existiam diferentes modelos de relato, havia igualmente múltiplos 

perfis de viajantes. Seu tipo era definido pelo objetivo buscado com a viagem, sendo os mais 

comuns: o assimilador, o aproveitador e o alegorista (TORODOV, 1991, p.387-393). 

O assimilador é o viajante dotado de um sentimento messiânico, que deseja modificar 

aqueles que vivem ou se comportam de maneira distinta da sua. O exemplo mais representativo 

desse tipo de viajante eram os missionários cristãos que, a partir da imposição religiosa sobre 

os nativos, impunham também sua cultura. Esses processos de imposição religiosa e cultural 

são fruto de um sentimento de superioridade do conquistador diante dos autóctones 

(TODOROV, 1991, p.387-388). 

O aproveitador é usualmente representado pelo viajante comerciante. Ele é 

impulsionado pelo interesse de se beneficiar economicamente nas relações com os locais, 

sempre buscando formas de lucrar a partir dos recursos naturais e da mão de obra nativa 

(TODOROV, 1991, p.388). O alegorista constrói sua narrativa a partir de descrições 

simbólicas, que possuem significado diverso daquele que aparenta. O autor analisa um povo 

para, a partir dele, falar sobre sua própria cultura (TODOROV, 1991, p.393). Esse perfil pode 

ser observado, em menor ou maior grau, na maioria dos relatos de viagem. Como o viajante 

emprega seus próprios parâmetros culturais e de classe para analisar o “outro” e, além disso, se 

utiliza de comparações para descrevê-los.  

Os relatos de viagem, como tipo de registro, também apresentam modelos 

diversificados. Isto é, os relatos podem conter estruturas narrativas diferentes, como registro 

total da viagem, memórias, informações escritas a terceiros e informações coletadas através de 

terceiros (FIGUEIREDO, 2008, p.219-221).  



34 

O registro total da viagem são relatos compostos de descrições e considerações pessoais 

do viajante acerca do local visitado. A estrutura textual se organiza de forma cronológica, na 

qual o relato se inicia com a viagem e termina com ela, apresentando temáticas variadas. Devido 

às suas características estarem ligadas a eventos ocorridos, consideram esse tipo de relato mais 

pautado na realidade. As memórias são anotações pessoais sobre eventos passados 

rememorados no ato da escrita. A estrutura pode seguir o modelo de um diário e podem 

explicitar o momento no qual foi escrito. O modelo informações escritas a terceiros são cartas 

escritas destinadas a alguém, com informações de eventos que ocorreram na viagem. Podem 

ser escritas durante a viagem ou após seu término (FIGUEIREDO, 2008, p.219-220). 
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CAPÍTULO 1 - OS TRÊS PILARES DA SOCIEDADE DAOMEANA: 

DUALIDADE, GUERRA E LEGITIMIDADE REAL 

 

Jerônimo contou-lhe histórias de palácios feitos de adobe e forrados 

de crânios; de tribos que trocavam ouro em pó por fumo; de Serpente 

Sagrada que também era um arco-íris e de reis com testículos do 

tamanho de abacates. O nome “Daomé” enraizou-se em sua 

imaginação.        

Bruce Chatwin15 

 

 Sobre o reino Daomé foram construídas imagens pautadas pela violência, pelos 

numerosos sacrifícios humanos e pelo intenso envolvimento no tráfico de escravos. A partir de 

relatos produzidos sobre o reino africano, em meados do século XVIII, conjuntamente com o 

imaginário europeu, o Daomé despertou o interesse e curiosidade do público leitor dos livros 

de viagem e dos aventureiros entusiasmados para conhecer “uma das porções mais exóticas e 

menos conhecidas do continente negro” (HERSKOVITS, 1938, p.3). Alguns elementos 

presentes nas produções textuais dos viajantes incentivaram o entusiasmo dos leitores, como a 

existência de um corpo militar feminino que lutava bravamente e decepava as cabeças inimigas, 

os numerosos sacrifícios humanos e a exposição constante de corpos na capital, Abomé. Essas 

ações avivaram suposições que o rei daomeano era capaz de imolar até 2000 pessoas somente 

para manter as tradições (HERSKOVITS, 1938, p.3). 

 Outra característica que permeou o imaginário europeu era a figura de um monarca forte 

e centralizador que, movido somente por sua própria vontade, governava seu reino de forma 

absoluta. A base econômica dessa política seria o tráfico de escravos e, para mantê-lo, o rei 

daomeano incitava guerras constantes contra os povos vizinhos, a fim de agrupar grande 

número de escravos para abastecer esse comércio. A partir disso, o reino tinha a guerra como 

sua atividade primordial pois, somente com ela seria possível manter sua principal base 

econômica. Alguns desses atributos foram excessivos diante da realidade visto que, apesar de 

 

 

15 CHATWIN, Bruce. O vice-rei de Uidá. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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existir a prática de imolar seres humanos, elas não atingiam a casa dos milhares. O poder 

absoluto do monarca também era inverossímil, uma vez que havia altos funcionários do rei 

responsáveis por aconselhá-lo e que detinham poder de decisão, como o Migan e o Mehu. Já a 

intensa militarização e o grande envolvimento no tráfico de escravos eram pontos 

representativos da vida cotidiana e da política daomeana, ainda que suas características tenham 

sido exageradas pelos olhares europeus. 

PRIMEIROS DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS E O PRINCÍPIO DA 

DUALIDADE EM SEUS MITOS FUNDACIONAIS 

 O reino do Daomé estava localizado geograficamente entre os rios Volta e Níger, região 

conhecida pelos europeus como Costa dos Escravos, onde hoje se situa a República do Benim. 

O processo de formação do reino Daomé foi marcado por intensas migrações de povos vizinhos, 

movimento explicitado nas semelhanças culturais apresentadas por eles. Segundo Lépine 

(2000, p.15), “a região do Benin constitui uma grande área cultural onde podem ser observadas 

marcantes semelhanças ao nível das instituições sociais e políticas, dos costumes, das práticas 

e crenças religiosas”. A existência de uma língua semelhante entre eles pode ser vista como 

outro elemento contribuidor desse mesmo processo. 

 As semelhanças culturais entre os povos habitantes do Golfo do Benim podem ser 

indicadas pelas constantes migrações dos grupos proto-iorubás nessa região. Em um processo 

datado aproximadamente a partir do ano 1000, Adodua chegou à região de Ilé-Ifé e, 

posteriormente, uma série de migrações marcou o povoamento da região que anos depois viria 

a ser o reino Daomé. Em período contemporâneo a Adodua, Togbin-Anyi liderou o 

deslocamento populacional para a região onde se desenvolveu o reino Oyó. Fugindo de 

conflitos com outras sociedades que se fixaram na região, esse processo continuou até se 

estabilizarem definitivamente em Tado (atual Togo), onde integraram um grupo único com a 

participação dos Azanus, denominados Ajás (PARÉS, 2007, p.31). 

 Os Ajás, oriundos de Tado, formariam o reino Aladá em meados do século XVI, um local 

apontado nas cartas náuticas portuguesas desde 1570. (PARÉS, 2007, p.32). Aladá vinculou-se 

ao processo de constituição do Daomé por ser o local de origem populacional dos fundadores 

do reino que, no século XVIII, deslocaram-se e se fixaram no planalto de Abomé (LÉPINE, 

2000, p.VII). 
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 Segundo a versão de Adeyinka (1974, p.541), o planalto de Abomé foi dominado por um 

príncipe de Aladá chamado Dogbagri Genu (ou Dako), que fugiu devido a tentativa fracassada 

de depor seu pai e afastar seus irmãos da linha de sucessão ao trono. Com o crescimento das 

linhagens, era corrente a fragmentação das famílias ou de clãs inteiros, em busca de novas terras 

para edificar uma nova sociedade. Com isso, ocorriam processos semelhantes aos vivenciados 

por Dako, em que os primogênitos das famílias reais eram os únicos contemplados com o poder 

enquanto aos demais descendentes restava apenas o exílio. No entanto, no momento da chegada 

dos novos conquistadores ao planalto de Abomé, a região já era ocupada por outras lideranças 

que foram paulatinamente submetidas aos invasores: 

Mas no lugar escolhido os imigrantes têm que se submeter ao chefe local, o único que 

pode ceder-lhes uma parcela do território dos antepassados. Os imigrantes instalam-

se, prosperam, o grupo cresce, e logo passam a pedir mais terras, e mais ainda ao chefe 

local até que este último se negue a dá-las (…). Esta recusa é usada como pretexto 

pelos estrangeiros para massacrar os autóctones e roubar-lhes suas terras. O reino do 

Danxome, como atestam numerosas tradições constituiu-se a partir desse processo 

espoliativo (LÉPINE, 2000, p. 22). 

 A falta de integração entre autóctones e invasores levou a uma preocupação marcante na 

história daomeana: a legitimidade do poder real. A dominação arbitrária dos povos originários 

dessa região foi considerada uma das causas para as recorrentes contaminações de varíola que 

assolaram os reis daomeanos ao longo dos séculos. A ideia se baseava no princípio de que a 

dinastia governante era impostora de um poder legalmente pertencente à monarquia autóctone 

e, devido a essa usurpação, eles eram castigados pelos deuses com a doença16. 

As semelhanças nos processos de formação, a ascendência de fundadores comuns e a 

conformidade cultural-religiosa são indícios da participação de Aladá e Uidá na constituição de 

Abomé. Dako (ou Dakodono) foi o fundador do Daomé, provindo dele o nome do reino. Ele, 

no entanto, não é considerado o primeiro rei daomeano, pois o iniciador da lista de monarcas 

do Daomé foi Wegbaja, seu descendente, que reinou de 1645 a 1685 (LÉPINE, 2000, p.80). No 

mesmo período, o vizinho reino de Aladá expandia seus territórios na região Ajá e atuava no 

 

 

16 Para saber mais, consultar: LÉPINE, Claude. Os dois reis do Danxome: varíola e monarquia na África Ocidental 

1650-1800. Marília: Unesp-Marília- Publicações, 2000. 
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fornecimento de cativos ao comércio transatlântico. O Daomé integrou a mesma atividade 

econômica pouco tempo depois. 

 Os mitos de fundação dos reinos de Aladá, Daomé e Porto Novo se interligam dentro de 

um mesmo processo. Considera-se que a fundação de Aladá ocorreu a partir do casamento de 

uma mulher da família real de Tado com Agassu ou Agassuvi, um homem estrangeiro 

representado na tradição daomeana como uma pantera, figura que pode ser compreendida como 

a busca pelo conhecimento, de coragem e valentia aos descendentes das linhagens daomeanas. 

Tempos depois, seus filhos entraram em conflito pela sucessão real de Tado, sendo derrotados 

e obrigados a fugir. Gerações posteriores entraram novamente em conflito pela sucessão e, 

enquanto um dos irmãos ficou com o trono de Aladá, outros dois migraram: um para o norte, 

onde fundou o Daomé; e outro para leste, onde fundou Porto Novo. Essa versão sobre a origem 

do reino Daomé foi elaborada durante o século XVIII e documentada no século XIX, devido à 

busca de uma origem legitimadora do poder real daomeano a partir de uma origem em Tado 

(PARÉS, 2007, p.33). 

 A dualidade daomeana é fundamental para compreender a organização social e política 

do reino, onde as funções exercidas por homens e por mulheres se integravam e formavam um 

todo. Dessa forma, é possível entender as condições que possibilitaram a criação de uma força 

militar e política composta por mulheres. A dualidade do Daomé se apresentou também nas 

versões mitológicas sobre a formação do reino. No panteão daomeano, estão Mawu e Lissá (ou 

Segbo-Lisa) como divindades fundadoras do mundo, em que a primeira representa o feminino, 

enquanto o segundo o masculino. A cosmogonia explica a formação a partir da união entre 

forças antagônicas que se convergem. Importante ressaltar que o culto a Mewu e a Lissá já era 

praticado no mundo Ajá e foi transportado para outras regiões durante os processos migratórios, 

sendo implementado no Daomé pela kpojito de Tegbessu, Hwanjile (BAY, 1995, p.15). Mais 

adiante serão discutidas as atribuições e significados das kpojito no Daomé.  Os primeiros cultos 

a tais divindades ocorreram com Tegbessu; no entanto, tais celebrações somente foram 

oficialmente reconhecidas no reinado de Agaja. Ele considerou que tais mitos contribuiriam 

para uma afirmação do poder real diante dos “reis da terra”, ou seja, as lideranças autóctones 

dizimadas com a chegada da dinastia daomeana (LÉPINE, 2000, p.147). 

 A história dos irmãos gêmeos reais, Ahangbé e Akaba, também é compreendida como 

um exemplo da organização daomeana baseada na junção entre elementos antagônicos. Apesar 

de não explicar a origem do reino ou do mundo, essa história converge com tais mitos a partir 

da junção entre feminino e masculino, tema fundamental para compreender a existência do 
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corpo militar feminino do Daomé. A história, narrada sumariamente a seguir, foi criada a 

posteriori, durante o século XIX, como justificativa para a existência das “amazonas”. Akaba, 

rei daomeano, filho de Wegbaja, tinha uma irmã gêmea chamada Ahangbé. Na cultura dos 

povos da costa ocidental africana, os gêmeos eram vistos como reverenciáveis ou abomináveis 

(ALPERN, 1998, p.22-23). Entre os Fon, os gêmeos eram considerados guardiões especiais, 

ligados ao mundo dos espíritos e possuidores do poder de morrer e logo em seguida renascer. 

Além disso, era praticada entre eles a igualdade de tratamento entre gêmeos, mesmo os que 

possuíam sexos diferentes. Essa era a situação dos gêmeos Akaba e Ahangbé. 

 Ahangbé, de acordo com essa narrativa, governou junto com seu irmão Akaba, possuindo 

um palácio próprio e tendo licença para desfrutar dos mesmos direitos que o rei. O reinado de 

Akaba e Ahangbé era considerado um só, formado por dois monarcas com os mesmos direitos 

e privilégios. Apesar de serem limitado os relacionamentos das mulheres no Daomé, o mesmo 

não se aplicava a Ahangbé que, assim como o rei, poderia ter vários maridos ou companheiros 

(ALPERN, 1998, p.22). No entanto, em 1708 Akaba foi morto devido à varíola, enquanto 

combatia os povos das margens do rio Ouémé, a leste de Abomé. Para evitar problemas na 

ordem social daomeana, foi exigido que Ahangbé substituísse seu irmão somente até o final da 

batalha. Após a divulgação do falecimento de Akaba, Ahangbé foi indicada como regente do 

sobrinho, que ainda não tinha idade suficiente para governar. Passados esses anos, Ahangbé 

negou-se a abandonar o trono, pois isso representaria o fim de seus privilégios. Uma forte 

oposição se formou e seu filho foi assassinado, levando-a a abdicar (ALPERN, 1998, p.22). 

O período regencial e a existência de Ahangbé foram apagados da história oficial do 

Daomé, possivelmente pelo desejo de Agaja de que sua tia opositora não fosse utilizada como 

foco de tensão em seu reinado (ALPERN, 1998, p.22). Na história oral dos povos do rio Ouémé, 

conquistado pelos daomeanos, afirma-se que nas lutas de conquista o Daomé fazia uso de 

mulheres guerreiras armadas com espadas e sob o comando de Agaja. Essa afirmação pode 

simbolizar a existência de Ahangbé e não necessariamente de um grupo numeroso de mulheres 

engajadas no conflito, já que outros indícios apontam a atuação de grupos femininos armados 

somente anos depois. 

 As análises dos processos formadores do Daomé são importantes pela abordagem de dois 

elementos centrais na história do reino. O primeiro deles é a busca pela legitimidade da família 

real daomeana, que se utilizou da modificação de passagens históricas acerca de suas origens. 

Por exemplo, se considerar descendente da família real de Tado, que também originou Aladá e 

Porto Novo. A família real daomeana também manipulou a história para mitigar oposições, 
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como foi feito em relação a Ahangbé. O segundo ponto é a organização social e política 

complementar entre homens e mulheres, fundamental para compreender as condições que 

fizeram o Daomé apresentar um grupo armado composto apenas por mulheres. 

A história do Daomé se interligou com a história brasileira a partir dos eventos do 

tráfico de escravos. A constituição do reino estava ligada intrinsicamente com essa atividade 

econômica desde o século XVIII e foi a responsável pelo ingresso do Daomé nas relações 

internacionais. Para abordar o desenvolvimento do Daomé, é fundamental compreender sua 

inserção na atividade escravista.  

INSERÇÃO NO TRÁFICO DE ESCRAVOS 

 No reinado de Wegbaja, inaugurou-se a relação intensa entre o Daomé e o tráfico de 

escravos, dando início ao processo de expansão territorial sobre povos vizinhos. Em 1670-80, 

o Daomé conseguiu proteger suas fronteiras das invasões promovidas pela caça aos escravos 

empreendida pelo reino Aladá. A inserção dos reinos da região no comércio de escravos gerou 

mudanças nas relações entre eles e os europeus, rompendo “o precário equilíbrio que reinava 

entre os reinos-irmãos do Golfo do Benim, e aquele, talvez mais frágil ainda, entre os reis e os 

“donos da terra” (LÉPINE, 2000, p.81). A entrada dos reinos no comércio de escravos resultou 

em um desequilíbrio nas relações entre eles, inclusive com as lideranças originais desses locais. 

Wegbaja, além de ser considerado o fundador da linhagem real daomeana, também foi 

reconhecido como o criador de instituições importantes para a manutenção do poder 

monárquico, como a ideia de reciprocidade entre o rei e os súditos (LÉPINE, 2000, p.140). Ele 

criou a norma segundo a qual, quando um rei morria, todos os seus súditos eram seus herdeiros 

diretos, enquanto ele seria também o beneficiário das propriedades de todos os seus 

subordinados falecidos. 

 O envolvimento mais intenso do Daomé no tráfico de escravos levou a mudanças no 

cenário social e político na costa ocidental africana. Com o fortalecimento das instituições 

políticas do Daomé, intensificaram-se as ações militares expansionistas contra outros reinos, 

entre eles Aladá e Uidá. Todos os processos de dominação ocorreram em um curto intervalo de 

tempo, chamando a atenção dos outros reinos em seu entorno. Os problemas internos 

enfrentados pelo rei Agaja no processo de sua sucessão e sua dedicação ao desenvolvimento de 

políticas militarizadas foram os acontecimentos internos dessa política expansionista (SOUZA, 
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2008, p.175). Os confrontos entre Daomé e Aladá fortaleceram as estratégias de dominação 

exitosas na primeira metade do século XVIII. 

 A conquista de Uidá ocorreu em três anos, motivada pela necessidade de uma rota direta 

até a região costeira, buscando melhores condições para atuar no comércio atlântico de escravos 

com os europeus sem interferências de povos inimigos (ADEYINKA, 1974, p.541). No entanto, 

Claude Lépine questiona essa visão, por considerá-la baseada em pressupostos europeus de 

análise. Diante do expansionismo empreendido pelo Daomé, os reinos derrotados alertaram o 

reino Oyó que, “preocupado com o crescente poderio dos daomeanos, atacou-os com sua 

cavalaria e destruiu quase todo seu exército” (SOUZA, 2008, p. 175). Depois disso, o processo 

de guerras constantes do Daomé foi freado por Oyó, sendo os daomeanos obrigados a pagar 

tributos ao reino até o século XIX. Apesar da derrota frente a Oyó, o Daomé conseguiu manter 

suas conquistas de Uidá e Aladá, continuando suas atividades escravistas. Além disso, foram 

beneficiados pelas constantes guerras na região entre Oyó e os demais reinos e de outros 

poderes entre si. Na tentativa de conter os avanços daomeanos, os comerciantes europeus 

tentaram estabelecer acordos diplomáticos com eles. No entanto, os daomeanos tinham uma 

imagem associada a falta de comprometimento na execução dos acordos estabelecidos 

(SOUZA, 2008, p.177). 

 Nesse período, outros reinos também foram dominados por Oyó, como Porto Novo, o que 

representava um aumento nas áreas de arrecadação de tributos daquele reino, além de um acesso 

direto ao mar. Com essa conquista, Oyó empenhou-se em dominar diretamente os povos que 

viviam entre o seu território, impondo seu poder mediante o envio de representantes para 

governar essas possessões (ASIWAJU, 2010, p.820): 

Oyó destacou-se como um dos Estados mais poderosos da região interior do golfo do 

Benim, chegando a controlar durante largo período no século XVIII e início do XIX 

a maioria dos reinos localizados em território iorubá. Além disso, submeteu os reinos 

de Daomé a oeste, Borgu ao norte e Nupe a nordeste, que se tornariam seus tributários. 

Oyó dominava importantes rotas de comércio de escravos que vinham do interior até 

portos dos Golfo de Benim e de Biafra. Parte importante do poderio militar de Oyó, 

com destaque para sua cavalaria, ímpar na região, vinha dos recursos obtidos de sua 

ativa participação no tráfico de gente (REIS, 2010, p.16).  

 Oyó foi protagonista na região entre os rios Mono e Níger até meados de 1830, quando 

se iniciaram guerras constantes e convenientes para as ambições europeias de dominação 

(ASIWAJU, 2010, p.821). Antes da derrocada de Oyó, o Daomé havia empreendido de 
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tentativas de se libertar da submissão ainda no reinado de Kpengla (1774-1789), mas que 

somente se efetivaram no reinado de Gezo (1818-1858). A queda de Oyó gerou uma abertura 

nas relações do tráfico, aproveitada pelo Daomé para se impor como poder dominante nessa 

área. No entanto, mesmo em um período anterior, houve investidas do Daomé sobre outras 

regiões em busca de escravos, tentando impor seu poder sobre os antigos senhores da terra 

(LÉPINE, 2000, p.XI). 

 Apesar do envolvimento do Daomé com o tráfico de escravos ter sido marcante na 

formação social, econômica e política do reino, não é possível apresentar uma cronologia dos 

primeiros anos de inserção no comércio de escravos. Os anos anteriores a 1720 são de difícil 

compreensão devido à incongruência entre as histórias orais nativas e as narrativas europeias 

produzidas no mesmo período (BAY, 1998, p.40). Antes de 1720, vigorava a proibição da 

presença de europeus nas áreas do reino, o que significava que todos os textos produzidos sobre 

o Daomé eram feitos por pessoas que circulavam apenas na costa e ouviam comentários sobre 

o reino, ou por agentes que atuavam no transporte de escravos do interior até a costa (BAY, 

1998, p.40). Na região portuária circulavam informações desencontradas sobre o reino. Devido 

à ausência de dados sobre os primeiros passos do Daomé ao entrar no tráfico de escravos, deve-

se considerar como ponto importante dessa trajetória a dominação sobre Uidá e Aladá. 

 Nas relações entre lideranças nativas africanas e europeias sobre a compra de escravos, 

existiam interesses que ultrapassavam o econômico, pois a necessidade de armas de fogo nesse 

comércio era fundamental para a manutenção dos conflitos com os vizinhos. As armas eram 

almejadas tanto pelos povos que atacavam quanto por aqueles que eram atacados pelos reinos 

expansionistas atuantes no tráfico de escravos (RODRIGUES, 2005, p.85). 

 Além das armas disponibilizadas pelos traficantes de escravos e dos benefícios 

econômicos advindos delas para os reinos, havia na relação entre legitimidade real e tráfico de 

escravos. A acumulação e a exposição de riquezas diante dos súditos eram compreendidas como 

demonstrações claras de apoio dos deuses e ancestrais a esses governantes, emprestando 

legitimidade ao soberano (LÉPINE, 2000, p.127). Os daomeanos também viam no tráfico de 

escravos uma forma de impor seu poder aos reinos vizinhos, e consequentemente, se afirmar 

como uma potência na região. A partir do século XVIII, o Daomé intensificou sua atuação no 

tráfico com a dominação de Aladá e Uidá, viabilizando o acesso direto ao mar e uma relação 

mais estreita com os europeus. 
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 O Daomé também protagonizou conflitos com outra região portuária com intenso fluxo 

de escravos: Porto Novo. No entanto, Porto Novo contava com o apoio de outra potência 

regional, o reino Oyó, que nesse período cobrava tributos dos daomeanos. Por isso, “o rei do 

Daomé tinha todo interesse, no momento em que as embarcações do tráfico eram numerosas, 

em criar perturbações nas operações comerciais dos portos rivais de Ajudá, em saquear e fazer 

prisioneiros”. Para concorrer com os vizinhos do reino, Daomé iniciou investidas em Jacquin 

(1776) para torná-la o porto ativo dos daomeanos. No entanto, o reino não estava em condições 

de atuar nas guerras de expansão em busca de escravos. Em vez disso, o rei fez uma proposta 

para que as nações europeias comercializassem seus produtos a partir do porto de Jacquin, o 

que geraria riqueza (VERGER, 1987, p.216-217). 

 Devido a atuação intensificada na venda de cativos, propagou-se a ideia de que o reino 

tinha nessa atividade sua única fonte de renda. No entanto, apesar de relevante, autores como 

Patrick Manning afirmam que outras atividades eram desenvolvidas no Daomé, como a 

produção agrícola camponesa. Essa atividade seria mais rentável que os ganhos no tráfico 

(GEBARA, 2010, p.93). 

 Os reis de Aladá e do Daomé eram rivais comerciais no tráfico de escravos. Em um ofício 

do conde de Galvêas ao conde dos Arcos, governador da Bahia em 1811, ele descreve a proposta 

dos daomeanos para o comércio de escravos ser feito exclusivamente pelo seu porto, 

possivelmente referindo-se a Jacquin, enquanto Aladá oferece cooperação para tornar o 

comércio ainda mais seguro e vantajoso. Com a ascensão do comércio de escravos, os reinos 

da região intensificaram seus conflitos armados e econômicos, buscando oferecer melhores 

condições para os compradores europeus e americanos e, dessa forma, angariar maiores lucros. 

A proposta de exclusividade comercial foi feita mais de uma vez pelos daomeanos aos 

portugueses, e em 1795 foi novamente negada por Portugal devido à “concentração excessiva 

de navios e a necessidade de abastecê-los num mesmo lugar, a diminuição da liberdade dos 

mestres em escolherem escravos para compra e a elevação dos preços que o monopólio nas 

mãos do rei do Daomé acarretaria” (RODRIGUES, 2005, p.90). Esses acordos entre europeus 

e lideranças africanas se colocaram como possibilidades de manter o comércio de escravos, 

mesmo com a assinatura do tratado de 1810 entre portugueses e ingleses. A formação de uma 

sociedade atuante no tráfico de escravos, além da necessidade de guerras expansionistas esses 

reinos precisariam “(...) somar algumas condições, como centralização do poder nas mãos de 

uma classe dominante; a criação de uma burocracia e de uma legislação que legitimassem e 

irradiassem a ‘hegemonia dos privilegiados”. (RODRIGUES, 2005, p.86-87). 
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Um dos caminhos explicativos para a militarização do Daomé é a relação estreita com 

o tráfico de escravos, pois havia a necessidade de abastecer esse comércio constantemente, o 

que resultava em guerras periódicas entre o Daomé e seus vizinhos. A criação de um grupo 

armado feminino veio a atender essas necessidades, interligado também à noção de dualidade 

daomeana desde seus mitos fundacionais. Um Estado organizado e centralizado também eram 

fundamentais para a viabilidade do comércio de escravos, algo que o Daomé apresentou em sua 

trajetória e que foi reconhecido e descrito pelos viajantes que lá estiveram. 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA  

 A política daomeana era caracterizada pelos viajantes europeus como altamente 

centralizada e comandada por um monarca autoritário e cruel que controlava todas as esferas 

da vida no reino. Seu comportamento era descrito como violento e tinha como ponto máximo 

os sacrifícios humanos a cada celebração dos “Costumes”, imagem intensificada pela presença 

de corpos putrefatos pela cidade, a adoração e exposição de crânios humanos. Essas imagens 

foram problematizadas por pesquisadores para os quais a vida política no Daomé era 

comandada por um monarca que devia acatar exigências de membros da elite, sobretudo o 

Migan e Mehu, os dois cargos mais importantes do reino. A ideia de um soberano totalitário 

não se enquadra no caso daomeano que, apesar de possuir um monarca com grandes poderes, 

estes não eram totais e suas decisões eram influenciadas também por outras pessoas. 

O centro político do reino Daomé localizava-se no planalto de Abomé, local da fundação 

da cidade do mesmo nome. A estrutura de Abomé representava alguns princípios norteadores 

da vida social e política do reino, com destaque para a divisão entre homens e mulheres onde 

cada uma das partes possuía seu segmento da cidade, com residências e mercados próprios. 

Aladá, Porto Novo e Abomé apresentavam características similares: a existência de muralhas 

de adobe cercando as cidades com fossos cavados do lado interno para intensificar a segurança, 

além da “presença do palácio que constituía praticamente uma outra cidade dentro da primeira, 

coração do reino” (LÉPINE, 2000, p.45) e a existência de grandes mercados fora dos limites da 

área murada. Habitavam a cidade membros da família real daomeana, seus altos funcionários, 

esposas e escravos. No entanto, a área íntima do palácio poderia ser habitada somente por 

mulheres e eunucos, sendo o único homem o próprio monarca. Abomé era populosa, tendo entre 

20 mil a 50 mil habitantes (ALPERN, 1998, p.81). Espacialmente, ela era formada pelas 

residências dos membros anteriormente citados, divididos em um território de 
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aproximadamente 100 acres. Havia também as sepulturas simbólicas dos antigos reis, já que o 

local mortuário real era sigiloso. A cidade cresceu durante o século XIX, o que resultou na 

necessidade de expandi-la. Por isso, alguns membros importantes da sociedade daomeana 

passaram a habitar fora dos limites da cidade (BAY, 1999, p.9-10). 

 Alguns dos principais acontecimentos do Daomé ocorriam em Abomé, incluindo as 

celebrações dos “Costumes”, os julgamentos e os desfiles reais. A cidade era, assim, o centro 

político, social e econômico do reino. A sua divisão estrutural interna também representava o 

princípio de complementaridade das partes: 

Ela [cidade de Abomé] expressa espacialmente o princípio ideológico e 

organizacional fundamental de que qualquer “todo” é composto de partes 

complementares: dentro / fora, direita / esquerda, real / comum, masculino / feminino. 

O palácio era o centro de um universo que era o reino de Daomé, mas era um centro 

que equilibrava os interesses de uma periferia, de um “fora” complementar (BAY, 

1998, p.11). 

Abomé era constituída por segmentos masculinos e femininos que se complementavam. 

Havia a dicotomia que separava o interno como feminino e o externo como esfera masculina 

(LARSEN, 2009, p.2). Esse princípio se materializava, por exemplo, nos suplícios de mulheres 

que ocorriam dentro dos muros de Abomé, enquanto os homens eram executados em público e 

externamente ao palácio. Assim como o segmento masculino, a seção feminina era marcada 

pela hierarquia em sua organização, com a segregação entre os diferentes níveis sociais (BAY, 

1995, p.8). As escravas e as mulheres palacianas ou ahosis eram afastadas de seus povos e suas 

antigas linhagens, como uma forma de mantê-las fiéis apenas ao rei daomeano (BAY, 1995, 

p.8). 

 Os cargos mais importantes do reino também elucidavam o princípio de 

complementaridade, pois para cada cargo masculino existia um homólogo ocupado por uma 

mulher. Para compreender essa relação abordarei primeiramente os principais cargos 

masculinos e, em seguida os femininos. As funções masculinas são mais conhecidas do que as 

femininas, por isso dispomos para as primeiras de fontes e estudos mais detalhados. 

PRINCIPAIS CARGOS MASCULINOS 

 Uma característica marcante na organização da monarquia daomeana era a existência de 

grupos restritos que detinham grandes poderes e atuavam conjuntamente com o rei nas decisões 

do reino. A participação das mulheres nesse processo também era significativa, seguindo a 
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lógica de dualidade. Analisarei primeiramente os cargos masculinos e suas atribuições e em 

seguida os postos femininos principais, com enfoque nas kpojitos. 

A imagem do rei daomeano como governante que não precisava da aprovação de ninguém 

foi produzida pelos viajantes europeus. No entanto, ela não representava com veracidade a 

realidade daomeana. Segundo Bay, o poder no Daomé era caracterizado como difuso e 

multifacetado, exercido a partir de coalizões de indivíduos nos quais os membros eram alterados 

com frequência. Esses integrantes eram todos filhos de famílias influentes e, portanto, a 

monarquia daomeana era “uma metáfora que representava um grupo de elite influente na 

política e na economia” (BAY, 1998, p.7-8). Os detentores de poderes econômicos acabavam 

por conquistar também influência política, sendo o caso mais emblemático o de Francisco Félix 

de Souza, um dos maiores traficantes de escravos do Golfo do Benim. Ele enriqueceu nesse 

comércio e se tornou influente nas relações políticas da monarquia daomeana ao ponto de, em 

1808, apoiar Gezo no golpe que derrubou o rei Adandozan, recebendo por isso o título de 

Chachá 17. 

A interferência das elites locais nos posicionamentos do monarca daomeano se 

acentuaram durante os anos de negociação com os ingleses sobre o fim do tráfico de escravos: 

Essas transformações criaram uma aristocracia africana bastante influente que exerceu 

papel fundamental na política interna de Daomé no século XIX, em especial nas 

relações entre o Estado e as pressões inglesas para o fim do tráfico e dos sacrifícios 

humanos, mais especificamente a partir de 1849, quando do envio da primeira missão 

inglesa (…) (GEBARA, 2010, p.92). 

Os cargos de maior importância do reino abaixo do monarca eram os de Migan e Mehu. 

Ambos são descritos extensivamente nos relatos de viagem, sobretudo o segundo, que 

constantemente acompanhava os europeus em terras daomeanas. A criação desses cargos 

ocorreu em um processo de complexificação da administração real, como resultado da crescente 

expansão territorial do século XVIII (GEBARA, 2010, p.91). Eles aconselhavam o monarca, 

contribuindo nas negociações com os estrangeiros e no julgamento e aplicação das sentenças. 

O Migan era comparado com um primeiro ministro, conselheiros nos processos de sucessão 

real, com poder para escolher o futuro monarca, além de atuar nas decisões gerais do reino. O 

 

 

17  Ver SILVA, Alberto da Costa e. Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira: EdUERJ, 2004 
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Migan não podia ser condenado a morte pelo rei, sendo “único homem no Estado que o rei não 

poderia cortar a cabeça ao seu prazer” (ADEYINKA, 1974, p.545). Não sendo possível sua 

execução, o Migan poderia ser exilado, evento narrado por Burton. Além da função de 

conselheiro e centralizador da administração daomeana, ele também executava as penas dos 

condenados, reunindo funções judiciais com as oferendas anuais feitas aos ancestrais durante 

os “Costumes” (BAY, 1998, p.69). Ao ser nomeado Migan, ele entrava para a família real 

casando-se com a filha mais velha do monarca. O Migan era o principal conselheiro do rei e 

seu funcionário mais influente, sendo símbolo dessa união o fato de ele se sentar sempre à 

direita do rei (LÉPINE, 2000, p.52). 

O Mehu era apontado como o segundo ministro do reino, posicionando-se ao lado 

esquerdo do rei nas cerimônias públicas. Por cada um dos cargos serem associados a lados 

opostos em relação ao rei, é possível considerar isso como mais um exemplo da 

complementaridade entre as partes na formação de um todo, princípio básico da dualidade 

daomeana. O Mehu era encarregado de recepcionar os visitantes europeus desde a costa até 

Abomé, sendo uma figura constantemente descrita nos relatos de viagem. Além disso, ele 

atuava organizando e resolvendo assuntos da família real do Daomé (BAY, 1998, p.69-70), tais 

como as questões financeiras do reino e a organização das celebrações anuais (ADEYINKA, 

1974, p. 545). 

Apesar do Migan e Mehu serem os cargos principais e, portanto, os mais mencionados 

nas fontes, havia outras funções no Daomé, entre elas o Yevogan, que habitava em Uidá e 

respondia pelas relações entre o Daomé e os comerciantes europeus. Na hierarquia, o Yevogan 

vinha em terceiro lugar e foi também uma figura descrita pelos viajantes devido ao contato 

estabelecido a partir das negociações comerciais. Para Robin Law, pelo fato de a economia do 

Daomé até a primeira metade do século XIX estar baseada no tráfico de escravos, as guerras 

tinham o papel primordial na manutenção desse mercado (LAW, 1993, p.253). Por isso, o cargo 

militar de Agaou pode ser considerado como outra posição influente no reino. O Daomé também 

possuía os Amussu ou embaixadores, responsáveis por intermediar as relações com outras 

monarquias e lideranças europeias. A relevância de suas funções apresentava-se de forma clara 

na carta enviada pelo rei Gezo ao regente português D. João. Na carta, o rei daomeano anuncia 
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o envio do embaixador às terras portuguesas18. 

Os critérios utilizados pelo rei na seleção dos ocupantes para os cargos permanecem em 

discussão entre os autores dedicados ao estudo do Daomé. Para Ross, esses cargos eram 

hereditários como o trono real, privilegiando o primogênito das linhagens mais influentes 

(ROSS, 1985, p.311). Alberto da Costa e Silva defende que a sociedade daomeana era 

meritocrática e que qualquer agente poderia ocupar um cargo de prestígio mesmo não 

pertencendo a uma linguagem privilegiada: 

No Daomé não havia nobreza hereditária, informa com razão nosso autor [Luís 

Antônio de Oliveira Mendes]. A única aristocracia era a linhagem real, quase sempre 

afastada do poder. A sociedade e o estado daomeanos eram meritocráticos. Qualquer 

pessoa, por seus serviços, podia tomar-se um cabeceira, ser alçado aos mais altos 

cargos e deles cair de um momento para o outro (SILVA, 2002, p.290).  

Apesar de poucas informações sobre as atribuições efetivas dessas funções, podemos 

apontar a existência de outros cargos, como Ajaho (administrador do palácio), Gahu (capitão 

da ala direita do “exército”, Akplogan (responsável pelos cultos religiosos) e Tokpo 

(encarregado de assuntos da agricultura). Segundo o esquema produzido por Lépine, esses 

cargos seguiam três critérios norteadores, sendo o primeiro a distinção entre exterior e interior. 

O Migan representaria assuntos internos, enquanto o Mehu o externo. O segundo ponto seria 

direita/esquerda, o primeiro ocupado pelo Migan e a segunda pelo Mehu. Essas distinções eram 

indicadas pelo uso dos adornos nos lados correspondentes e nos locais em que eles se sentavam 

durante as cerimônias. O princípio da complementaridade entre as partes também se fazia 

presente entre o feminino e o masculino: “todas as personagens iam por partes. A cada 

funcionário do exterior, correspondia no palácio, um cargo feminino cuja titular era chamada 

de mãe do primeiro” (LÉPINE, 2000, p.52-53). Nessas divisões, as mulheres e seus cargos 

sempre estavam associados ao interno, à vida no palácio. No entanto, a partir do uso das 

“amazonas” nos conflitos externos, é possível afirmar que essa lógica sofreu alterações. 

 

PRINCIPAIS CARGOS FEMININOS 

Para cada um dos cargos citados anteriormente, haviam outros protagonizados por 

 

 

18 SOARES, Mariza de Carvalho. Trocando galanterias: a diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé. 

1810-1812. Afro-Ásia, Salvador, n. 49, p. 229-271, 2014. 
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mulheres para exercer as funções análogas. Uma das características mais marcantes na 

organização social e política do Daomé era a participação integral das mulheres em assuntos do 

reino. Segundo Obichere (1978, p. 5), “a posição de importância atribuída às mulheres na 

civilização daomeana provém diretamente da dualidade imanente da cosmologia daomeana”. 

Dentre os principais cargos ocupados pelas mulheres, o mais relevante era o de kpojito19, ou 

rainha-mãe. 

O posto de kpojito foi criado, provavelmente, no século XVIII e desapareceu 

repentinamente do Daomé após o início do período colonial, no final do século XIX. Apesar de 

sua grande importância, há poucas fontes que relatam suas funções ou origem. Segundo Bay 

(1995, p.1) o termo kpojito foi utilizado somente no século XX, sendo anteriormente 

denominada como rainha-mãe (“queen mother”) ou mãe do rei (“mother of the king”). Apesar 

dessas denominações, não há evidências que comprovem a relação biológica entre elas e os 

reis. A kpojito era a mulher mais rica e poderosa do reino, devendo obediência somente ao rei. 

Para ocupar essa posição, havia a escolha de uma esposa do rei antecessor, sendo atribuído a 

ela funções sociais e religiosas (BAY, 1998, p.74). Elas eram reconhecidas como grandes mães, 

tendo também uma abordagem mística como responsáveis pela purificação das terras. A 

importância delas na sociedade daomeana se originava da necessidade de legitimação da 

linhagem em exercício, sendo as kpojitos centrais na “luta dos reis em estabelecer a legitimidade 

e reivindicar o controle sobre o território daomeano” (BAY, 1995, p.2). 

 Um dos momentos de maior influência das kpojitos era o processo de sucessão real, 

pois uma das práticas recorrentes entre os herdeiros era a busca de alianças com as esposas do 

antigo rei. Em troca, caso ele fosse entronado, nomearia essa mulher como sua kpojito (BAY, 

1995, p.2). Porém, esse poder atribuído a elas não é consensual entre os estudiosos do tema:  

No Daomé, não havia consenso sobre quem tinha o poder de escolher o novo rei. 

Disputas sobre o trono, em que as mulheres reais eram particularmente envolvidas 

poderiam resultar na venda de membros de facções opostas aos mercadores de 

escravos. Como Edna G. Bay apontou, alguns observadores contemporâneos 

atribuíram a autoridade de escolher o sucessor do rei a um grupo de ministros, 

[enquanto] outros ao migan ou ao mehu (ARAÚJO, 2011, p.47). 

O processo de escolha do monarca era um momento de instabilidade social. A seleção 

 

 

19 A partir do reinado de Agaja, todos os reis daomeanos possuíram uma mulher detentora do título de kpojito, 

sendo elas: Adonon (Agaja), Hwanjile (Tegbesu), Chai (Agonglo), Kentobasin (Adandozan), Agontimé (Gezo), 

Zoindi (Glele) e Kamlin (Behanzin).  
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do sucessor poderia ocorrer a partir de uma escolha previamente determinada pelo rei, que 

informava sua preferência aos seus altos funcionários e principais esposas. Apesar da escolha 

ser oficialmente do monarca, suas esposas e filhos entravam em embates até a ascensão do rei 

seguinte (ARAUJO, 2011, p.48). Apesar da monarquia daomeana ter como característica a 

longa duração de seus reinados, na prática ela se apresentava como um sistema mutável (BAY, 

1995, p.2), em que os cargos importantes não eram fixos e os herdeiros ao trono não estavam 

garantidos. De todo modo, a monarquia era apoiada na aliança com os membros da elite local 

que, a partir dos cargos fundamentais, conseguiam ser representadas no governo (BAY, 1995, 

p.2). 

Havia ainda as naye, denominação de um grupo restrito e com grandes privilégios dos 

quais faziam parte algumas kpojitos. Além do papel como influenciadoras nos processos de 

sucessão e de funções religiosas, as kpojitos que recebiam o título de naye eram autorizadas a 

penalizar com a morte seus escravos e os cativos de seus súditos, sendo importante ressaltar 

que o direito de penalizar alguém com a morte era algo exclusivo do rei, o que exemplifica a 

dimensão do poder que essas mulheres poderiam alcançar (BAY, 1995, p.17). Na cerimônia 

para a entronização de um rei também era nomeada sua kpojito, usualmente durante os 

“Costumes”. Respeitando a associação das mulheres à esfera privada, a kpojito era apresentada 

somente dentro do palácio (BAY, 1995, p.8). O título de kpojito representava a materialização 

do espírito de Adonon (mãe do rei Agaja), a primeira kpojito do Daomé. Além disso, a trajetória 

de Adonon apresentou elementos convergentes com a história produzida sobre a fundação do 

Daomé, fortemente ligada ao desejo de legitimação do poder da família governante: 

 

Adonon era da cidade de Wassa, cerca de quinze milhas a sudeste de Abomé. Sua 

história está diretamente ligada ao mito de origem da linhagem real através da relação 

entre um leopardo com uma princesa da linhagem real de Tado. A princesa de Tado, 

segundo o mito, se chamava Aligbonon. Tanto ela como seu filho, semelhante a um 

leopardo, Agasu, eram considerados tohwiyo, vodu fundador da linhagem 

Akkadahonu. No entanto, as tradições também ligam Aligbonon a Adonon. (...) 

Wassa, a aldeia natal de Adonon, também é citada na tradição oral como o lugar de 

origem de Aligbonon, e de fato Aligbonon era um vodu proeminente. Alguns relatos 
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orais dizem que Adonon foi Aligbonon, ou que Adonon se tornou Aligbonon, e outro 

que Aligbonon foi dado a Adonon “para proteção”20 (BAY, 1998, p.72-73). 

A primeira kpojito do Daomé fora Adonon, mãe de Agaja. Ela teve sua trajetória 

entrelaçada à história oral sobre Aligbonon, mãe de Agasu, considerado o vodu fundador de 

Aladá e, consequentemente, ligado à trajetória de criação do Daomé. A partir dessa 

convergência, havia a intensão de apontar legitimidade da origem real da família governante do 

Daomé. 

Outra kpojito recebeu atenção na história daomeana, Na Agontimé, kpojito de Gezo. A 

história de Na Agontimé é emblemática como parte de uma memória da escravidão que interliga 

a história daomeana com a diáspora africana para as Américas, mais especificamente para o 

Brasil. Na Agontimé foi uma das esposas de Agonglo, kpojito e mãe de Gezo. Antes de Gezo 

assumir o trono do Daomé, Na Agontimé foi vendida como escrava por Adandozan e 

supostamente teria vivido seus últimos dias no Brasil. Sua história é rememorada em canções, 

filmes21 e enredos de escola de samba22, sendo um símbolo das raízes africanas do Brasil e da 

resistência negra. Apesar de poucos documentos que remontem a sua trajetória, ela ficou 

marcada na história daomeana e brasileira como a mãe que Gezo procurou por muitos anos, 

sem nunca encontrar. Porém, a imagem romanceada da relação entre eles precisa ser 

problematizada. 

A trajetória de Na Agontimé preservada pela história oral daomeana afirma que ela foi 

vendida como escrava pelo rei Adandozan, caracterizado como cruel, sendo isso utilizado como 

argumento para legitimar sua deposição a partir de golpe de Estado liderado por Gezo. Após a 

deposição de Adandozan, uma história foi elaborada por Gezo e seus apoiadores para legitimar 

sua ação, o que levanta suspeitas sobre sua veracidade. Apesar das poucas informações, Pierre 

Verger acreditou ter encontrado Na Agontimé, séculos depois, em São Luís do Maranhão. Ela 

 

 

20 “Adonon was from the town of Wassa, about fifteen miles southeast of Abomey. Her story is directly linked to 

the myth of the founding of the royal lineage through the mating of a leopard with a princess of the royal line of 

Tado. The Tado princess, the myth tell us, was named Aligbonon. Both she and her leopardlike son, Agasu, were 

considered tohwiyo, vodun-founders of the Alladahonu lineage. However, traditions also link Aligbonon to 

Adonon. (...) Wassa, the home village of Adonon, is also cited in oral tradition as the place of origin of Aligbonon, 

and in fact Aligbonon was prominent vodun there. Some oral accounts say that Adonon was Aligbonon, or that 

Adonon became Aligbonon, and other that Aligbonon was given to Adonon “to guard”. 

21 Agontimé (2017), direção de Larissa Figueiredo. 

22 A história de Na Agotimé foi contada no desfile da Beija-flor no carnaval de 2001 do Rio de Janeiro. 
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fundou um terreiro de Candomblé, conhecido como “Casa das Minas” (ARAUJO, 2011, p.46). 

Um dos indícios para a afirmação de Verger era a presença do culto a Nesuhwe, divindade 

associada a família real daomeana. As celebrações a essa divindade somente poderiam ser 

conhecidas por alguém que tenha vivenciado as práticas religiosas dos membros associados ao 

monarca e durante o reinado de Agonglo (BAY, 1998, p.180). Essas particularidades fizeram 

Verger associar a fundadora da “Casa das Minas” com a trajetória de Na Agontimé. Apesar 

disso, não há indícios de que ela tivesse conhecimentos associados à religião ou que tenha 

atuado nisso mesmo durante sua vivência na África. 

A venda de nativos do Daomé ao tráfico era uma prática incomum. Os daomeanos 

preferiam comercializar cativos apreendidos nas guerras contra povos inimigos. Essa norma foi 

estabelecida por Wegbaja e desrespeitá-la era considerado uma ofensa capital (ARAUJO, 2011, 

p.47). Apesar de ser um crime a venda de conterrâneos no território daomeano, essa prática era 

recorrente em outros reinos da região, sendo uma forma de afastar membros indesejados da 

família real ou opositores. Na Agontimé possivelmente foi vendida por vingança de Adandozan, 

devido ao apoio dado a Gezo como sucessor de Agonglo. Na Agontimé teria sido retirada de 

Tendji, cidade onde sua família habitava, e enviada a Abomé. Atribuem a ela uma origem 

abastada, oriunda de uma influente família de artesãos (BAY, 1998, p.181). Outras kpojitos 

vieram de famílias abastadas e de prestígio dos reinos vizinhos ao Daomé, demonstrando os 

privilégios que uma mulher oriunda de uma família poderosa tinha em comparação com outras 

de origens menos abastadas. Isso contradiz a ideia de que vigorava no reino um sistema 

meritocrático, sobretudo em relação às mulheres. 

Ao chegar no Daomé, ela tornou-se esposa do rei Agonglo e, no processo de disputa 

pela sucessão após a morte dele, Na Agontimé aliou-se aos que perderam a disputa e foi vendida 

como escrava, possivelmente em fins do século XVIII (BAY, 1998, p.179). Apesar do título de 

kpojito ser associado à figura de rainha-mãe, isso não significava que laços biológicos de 

filiação existiam entre eles. O que a história oral aponta é que Na Agontimé fora ama de leite 

de Gezo (BAY, 1998, p.179). No entanto, não há evidencias que apontem com certeza o grau 

de parentesco entre eles. 

Após o golpe encabeçado por Gezo contra Adandozan, o novo rei iniciou a busca por 

Na Agontimé, enviando ao menos duas missões que passaram mais de três anos procurando por 

ela no Brasil, em Cuba e nas Antilhas. A razão oficial para o envio das delegações daomeanas 

ao Brasil era estabelecer relações comerciais, além de ser uma viagem diplomática enviada para 

contatar D. João. Não há consenso entre as histórias sobre o retorno de Na Agontimé ao Daomé. 
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Esse tem pertinência como representação simbólica (BAY, 1998, p.179-180). A maioria dos 

relatos que apresentam essa história apontam que ela não retornou ao Daomé. A escolha de Na 

Agontimé como sua kpojito também pode ser compreendida como uma afirmação do desejo de 

Gezo de se aproximar comercialmente do Brasil. 

O poder das mulheres daomeanas foi se deteriorando e recebendo oposição durante o 

reinado de Glele. Além disso, o culto às divindades Mewu e Lissá foram abandonados e 

substituídos pelo oráculo de Fa (BAY, 1995, p.22), o que pode ser entendido como um 

afastamento em relação aos princípios de dualidade. Houve também a exclusão das mulheres 

nas discussões importantes do reino, ocorrendo um maior envolvimento delas nas atividades de 

caráter militar, como as “amazonas”. Há três motivos que ajudam a explicar essa mudança nos 

espaços femininos de atuação. O primeiro foi o fim do tráfico de escravos, que gerou prejuízos 

ao Daomé. Em seguida, o contato mais acentuado com os europeus, sobretudo durante a 

conquista de Uidá (BAY, 1995, p.26) e, por fim, a centralidade dada ao oráculo de Fa, que 

alterava as bases de poder dos reis.  

A figura de Na Agontimé foi mais um elemento utilizado na produção de uma 

representação negativa de Adandozan, sendo empregado como argumento legitimador para sua 

retirada do trono. Apesar dos contornos romanceados que a história ganhou ao longo do tempo, 

ela é fundamental para entender os espaços de atuação das mulheres na sociedade daomeana e 

como uma contestação às abordagens que consideram o ingresso na família real daomeana algo 

possível a mulheres de qualquer origem, um caminho para a ascensão social.  

Outros cargos de poder eram ocupados por mulheres dentro da sociedade daomeana, 

além de kpojito. Mas existem poucas informações sobre seu funcionamento, seleção e 

atribuições. Assim como os postos masculinos, os femininos seguiam o princípio de “dentro” e 

“fora”, valores associados à noção de dualidade. As mulheres estavam sempre associadas ao 

lado de dentro, algo que também foi aplicado na organização dos corpos militares. 

A função de Miganon era o complemento do Migan. Cargos de destaque no reino, a 

Miganon e a Meunon tinham também funções militares, atuando diretamente nos campos de 

batalha. A Miganon era responsável pelas mesmas funções do Migan, no entanto aplicadas e 

vistoriadas nos ambientes internos de Abomé. Uma de suas funções era a de punir as 

condenadas, sempre dentro do palácio (BAY, 1998, p.240). Já a Meunon era a contrapartida 

feminina para o Mehu, considerada como sua mãe e matriarca de todos os europeus em terras 

daomeanas (LAW, 1993, p.255). Possivelmente ela apresentava as mesmas atribuições de seu 
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assemelhado; no entanto, não há evidências sobre quem ocupava esse cargo, nem se as suas 

funções eram as mesmas que a do Mehu. Em meados de 1840, uma alta funcionária chamada 

Yewe atuou na recepção dos europeus, sendo responsável pela organização das reuniões reais 

com os estrangeiros (BAY, 1998, p.208). O Yevogan tinha seu complemento feminino na figura 

da yovoganon responsável pelas relações comerciais com os estrangeiros. 

Ahosi era a denominação dada a todas as mulheres que habitavam o palácio real em 

Abomé, princesas, esposas e escravas do rei. Não é possível estabelecer as funções 

desempenhadas por elas, mas possivelmente existia uma preponderância para o envolvimento 

nas atividades militares, dada a centralidade que a guerra possuía na sociedade e na política. 

Além disso, as mulheres também eram responsáveis por executar atividades agrícolas, algo que 

se destacou mais durante a ascensão da produção de óleo de palma. Nas atividades comerciais, 

atuavam nos mercados como vendedoras e carregadoras. 

As ocupações das mulheres no Daomé eram variadas, ocorrendo uma diferenciação 

clara de funções a partir da camada social a qual pertencia. Às mulheres comuns era permitido 

circular pela cidade, enquanto as ahosis se limitavam à esfera interna do palácio. A partir da 

noção de dualidade é possível compreender a existência de cargos femininos que 

complementam outro, ocupado por um homem. 

A existência das “amazonas” viabilizou-se devido a esse princípio. Os espaços de 

atuação feminina no Daomé eram múltiplos; no entanto, havia privilégios para as oriundas de 

famílias influentes do reino, como vimos no caso das kpojitos. Até mesmo a figura do monarca 

possuía sua contrapartida na kpojito, cargo mais importante do reino ocupado por uma mulher. 

As características dos espaços e papeis sociais das mulheres no Daomé se diferenciavam muito 

da realidade vivida na Europa no mesmo período. Todavia, o crescente contato entre daomeanos 

e europeus pode ter levado à diminuição nas funções protagonizadas por elas, sendo 

paulatinamente excluídas de espaços anteriormente ocupados. 

 

MULHERES ARMADAS OU “AMAZONAS” 

A existência de grupos armados femininos no Daomé era motivo de orgulho de seus 

monarcas, que propunham um desfile militar delas logo que os representantes europeus 

adentravam em Abomé. Os reis afirmavam serem os únicos a possuírem mulheres guerreiras 

em toda a África, apesar de estudos apontarem que reinos vizinhos, como Oyó, também 
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empregavam mulheres na proteção pessoal do rei. O exclusivismo daomeano estava em utilizá-

las em funções militares externas, algo que ocorreu durante o século XIX, pois até então as 

daomeanas também atuavam apenas internamente. As ações militares ganharam destaque, 

sobretudo, durante os anos de intensa atividade escravista na costa, quando conflitos constantes 

com povos vizinhos ocorriam para alimentar esse mercado. Nesse cenário, a valorização da 

vida militar também existiu entre as mulheres que priorizaram essas atividades em detrimento 

de outras, como o comércio ou a produção agrícola. O ethos guerreiro era uma característica 

marcante da sociedade daomeana, sendo a guerra a organizadora da vida. Dessa forma, é 

possível compreender a criação de grupos armados femininos no Daomé. 

Uma particularidade do Daomé era a noção de dualidade, tema já abordado neste 

capítulo, que também explica o cenário propiciador do desenvolvimento das “amazonas”. A 

partir da ideia norteadora de complementaridade, o Daomé apresentava cargos e funções 

masculinos e femininos também nos grupos armados. Além das questões simbólicas, havia 

necessidades materiais e econômicas influenciando a criação dos grupos femininos. A 

concepção de interno e externo como representantes, respectivamente, dos mundos feminino e 

masculino, também estava presente na organização militar dos desfiles e nos campos de batalha. 

Durante o século XIX, quando mulheres passaram a integrar as forças militares do 

Daomé, elas formavam junto com os homens um pelotão único de combate. A estrutura presente 

na organização dos soldados seguia a lógica dual, sendo as forças militares divididas em três 

seções distintas: direita, esquerda e centro. A primeira era liderada pelo Migan seguido do 

Mehu; no entanto, tais lideranças eram apenas simbólicas, já que as lideranças efetivas eram 

exercidas pelo Gau e Posu (LAW, 1993, 254). O centro era comandado pelo rei acompanhado 

pelas “amazonas”. 

A origem das mulheres guerreiras do Daomé ainda é tema discutido, evidenciando 

diferenças interpretativas acerca do que consistia em ser uma “amazona”. Há a interpretação de 

que essa terminologia se direciona somente a mulheres que lutavam em conflitos externos, 

outros que consideram “amazonas” as mulheres atuantes como guardas reais internamente em 

Abomé. A partir dessas duas linhas interpretativas, considera-se como reis criadores das 

“amazonas” monarcas distintos: Agaja ou Gezo. A história de Akaba e Ahangbé, abordada 

anteriormente, além de fundamentar a dualidade na sociedade daomeana, também pode ser 

apontada como a uma narrativa criada posteriormente e utilizada para atribuir uma origem às 

“amazonas” (LAW, 1993, p.250). 
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No reinado de Wegbaja (1645-1685), mulheres atuavam como caçadoras de elefantes, 

responsáveis pelo abastecimento de marfim e de carne para os festivais da monarquia. Ao longo 

do tempo, esse grupo permaneceu como uma seção tradicional entre as “amazonas”, formada 

somente pelas mulheres mais experientes e denominado Gbeto (ALPERN, 1998, p.20). Elas 

foram registradas nos relatos dos viajantes europeus que estiveram no Daomé durante os 

séculos XVIII e XIX. Sua permanência nas descrições evidencia que as gbetos continuaram 

atuando como caçadoras, apesar da formação de grupos militarizados de “amazonas”. As 

Gbetos eram reconhecidas por sua valentia, por enfrentar grandes elefantes em uma atividade 

altamente letal. As Gbetos foram extintas depois da derrota daomeana contra os franceses na 

década de 1890, evento que marcou o domínio colonial europeu na região. Permanece na 

história oral que as gbetos integraram o grupo das “amazonas” na resistência contra o avanço 

colonial (ALPERN, 1998, p.21). Apesar das Gbetos, nos séculos XVIII e XIX integrarem uma 

divisão do grupo das “amazonas”, elas também são apontadas como a gênese das mulheres 

guerreiras: “parece plausível que mulheres capazes de matar elefantes, mais cedo ou mais tarde, 

seriam vistas como capazes de matar guerreiros inimigos.” (ALPERN, 1998, p.21). 

No reinado de Agaja (1708-1740) aconteceram apresentações públicas de suas riquezas 

acompanhadas pelas mulheres palacianas preferidas, por músicos e por outras esposas reais que 

exibiam as armas do monarca: “esse papel passivo, talvez por vezes confundido pelos primeiros 

observadores europeus com o de guarda-costas, poderia ter evoluído exatamente para isso [para 

a atuação como soldadas do rei]” (ALPERN, 1998, p.27). As mulheres eram utilizadas como 

guardas reais que permaneciam em Abomé fazendo a segurança do monarca e a do palácio, pois 

ali era permitida apenas a circulação de mulheres e eunucos. As guardas guerreavam entre si 

durante os momentos de instabilidade política como após o falecimento do monarca, em defesa 

seus herdeiros preferidos. 

Agaja ficou reconhecido na história daomeana como o rei responsável pela grandeza 

territorial do reino, porque durante seus anos no poder ocorreram as principais conquistas, ou 

seja, Uidá e Aladá. Esses conflitos geraram uma sobrecarga nos soldados daomeanos que, além 

disso, sofreram baixas significativas na derrota frente a Oyó. As guerras constantes promovidas 

por Agaja resultaram em falta de mão de obra para o sustento do reino, incluindo a ausência de 

soldados necessários para a manutenção dos conflitos (ALPERN, 1998, p.29). Com a carência 

de soldados, houve a inserção de mulheres armadas nos pelotões de Agaja, evento 

compreendido de maneiras distintas pelos estudiosos. Claude Lépine e Stanley Alpern o 

consideram como o início evidente das “amazonas”, afirmando que a partir dessa experiência 
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já se pode falar em “amazonas” no Daomé e em Agaja como o responsável pela sua criação. Já 

Robin Law concorda que mulheres já haviam atuado em conflitos no século XVIII, mas afirma 

que os contornos de uma organização sistematizada foram impostos a elas somente no reinado 

de Gezo. 

Nesses primeiros conflitos, houve o emprego de esposas do rei para combater nos 

conflitos contra povos vizinhos. No entanto, elas não se organizavam como um corpo militar 

coeso e treinado com esse objetivo, assim como ocorreu no século XIX. Nesse primeiro 

momento, possivelmente foram adotadas as guardas reais que, apesar de não terem um 

conhecimento aprofundado sobre guerras, dominavam o manuseio de armas. Dessa forma, 

podemos apontar que a gênese das “amazonas” do Daomé foram as guardas reais empregadas 

por Agaja no século XVIII. 

A utilização de mulheres nas frentes de combate do Daomé permaneceu nos reinados 

seguintes. No reinado de Kpengla (1774-1789) houve conflitos a partir dos quais foi narrada a 

presença significativa de mulheres soldados, mais especificamente nas guerras de apreensão de 

escravos: 

Em 1782 Kpengla mandou uma tropa raptar escravos na região de Agouna, mas a 

expedição fracassou e seu chefe foi morto. Humilhado Kpengla levantou um exército 

de 800 amazonas; tomadas de entusiasmo, até esposas da pantera, mães da pantera, 

com idade relativamente avançada para este tipo de atividade, resolveram seguir o rei 

e partiram para a guerra. Informados da chegada de amazonas, os Agouma fugiram 

(...) (LÉPINE, 2000, p.183) 

 

As mulheres passaram a atuar nos conflitos daomeanos de forma constante, apesar de 

não receberem um treinamento permanente nem terem coesão militar. Destaque-se que o termo 

“amazonas” foi utilizado pela primeira vez no relato de Forbes, em 1851. Apesar de existirem 

mulheres combatentes desde os tempos de Agaja, elas somente foram denominadas dessa forma 

no século XIX. O reinado de Gezo foi considerado o momento da constituição e 

desenvolvimento das “amazonas” pois, além de ser um período de intensas mudanças sociais, 

políticas e econômicas no Daomé, também representou uma reorganização nas ações das 

“amazonas”. A ascensão de Gezo ao trono foi tensa, a partir da deposição de Adandozan. Com 

o temor instalado sobre a iminência de sua própria deposição, como ocorrera com Adandozan, 

Gezo investiu no treinamento e expansão das forças militares, o que se expressou no grupo de 

“amazonas” (LAW, 1993, p. 250). Há poucos registros sobre os anos iniciais de seu reinado 

porque poucos viajantes tiveram a permissão para conhecer Abomé e travar relações com o 

monarca. No entanto, ao longo da segunda metade do século XIX, muitos europeus visitaram a 
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corte de Gezo e numerosos relatos foram produzidos. 

O número de “amazonas” nos anos de Gezo aumentaram significativamente, a partir das 

estimativas apresentadas pelos viajantes. O primeiro relato que apresentou um número 

aproximado de mulheres foi o de Dalzel (1781) que afirmou serem, em média, 800 mulheres. 

Uma década depois, o relato de Pires manteve o número do antecessor (ALPERN, 1998, p.72). 

Os anos que se seguiram demonstraram uma variação significativa nos números. Em 1845 

Duncan apontou a existência de 6000 a 8000 mulheres desfilando em Abomé e dois anos depois 

Winniett afirmou existir 8000 mulheres armadas (ALPERN, 1998, p.72). Forbes, que esteve em 

Abomé em 1850-1851, afirmou que o contingente de “amazonas” totalizava 5000 mulheres. 

Após o conflito em Abeokuta houve uma queda no número de soldadas, sendo as mortes 

estimadas em torno de 4000 (ALPERN, 1998, p.73). Apesar disso, rapidamente as baixas foram 

supridas e o Daomé voltou a fortalecer suas “amazonas”: em 1864, Burton contabilizou em 

torno de 2000 mulheres. Os números foram decrescendo com a passagem dos anos até serem 

extintas após a dominação colonial francesa. A partir desses números, é possível apontar um 

crescente significativo nos anos do reinado de Gezo em comparação aos demais.  

A inovação promovida nos anos de seu reinado foi a criação de um contingente militar 

feminino de guerra especialmente treinado para ações externas. Gezo foi responsável por 

estruturar um sistema de recrutamento, treinamento e de coesão entre as “amazonas” (LAW, 

1993, p.250), o que as levou a serem consideradas um grupo altamente treinado, acionado 

apenas em ocasiões de emergência. 

Todas as “amazonas” eram consideradas esposas do rei (Ahosis), apesar desse termo não 

representar o estabelecimento de laços afetivos reais entre eles. Na prática, todas as mulheres 

solteiras do Daomé poderiam ser esposas do rei, sendo possível também a separação de uma 

mulher casada de seu marido (ALPERN, 1998, p.38). Mesmo as esposas do rei que não 

tivessem relações reais com ele, habitavam o palácio de Abomé e eram separadas de acordo 

com suas funções, sendo as “amazonas” o grupo terciário dessa divisão (ALPERN, 1998, p.38). 

As mulheres recrutadas eram treinadas e transformadas em “amazonas”. Posteriormente eram 

transferidas para residir em Abomé e, consequentemente, passavam a ser consideradas esposas 

do rei daomeano. Escravas também poderiam ser treinadas como “amazonas” e integrarem seus 

pelotões. 

As formas de recrutamento se alteraram ao longo do tempo e foram se otimizando a 

partir da crescente necessidade de forças militares para manter as guerras daomeanas. Até o 
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século XIX, as mulheres empregadas como guardas reais e que posteriormente foram enviadas 

aos campos de batalha, provavelmente eram esposas do rei que recebiam instruções para 

desenvolver suas atividades. Não havia um sistema de recrutamento massivo pois, para as 

funções de guarda não era necessário um esquema grande de convocações. Já no século XIX, a 

Corte enviava representantes para todas as localidades do reino, a cada três anos, em busca de 

jovens mulheres que se enquadrassem no perfil das atividades militares (ALPERN, 1998, p.38). 

Com necessidade ainda maior de mulheres soldados, houve a diversificação das formas 

de recrutamento, passando a ser exigido dos altos funcionários do reino que cedessem, ao 

menos, uma de suas filhas para integrarem ao grupo de esposas do rei, e se possível, o pelotão 

das “amazonas” (ALPERN, 1998, p.38). Apesar de impositiva, a medida era aceita pelos altos 

funcionários daomeanos por considerá-la uma oportunidade de aumentar sua influência nas 

tomadas de decisão do reino (ALPERN, 1998, p.39). Há dissensos sobre a origem das mulheres 

recrutadas para serem “amazonas”. Intérpretes como Répin (1856) afirmavam que todas as 

“amazonas” eram virgens e filhas das melhores famílias daomeanas; já Freeman (1843) dizia 

que somente mulheres incontroláveis e que apresentavam comportamento violento eram 

enviadas ao rei por suas famílias para serem treinadas. Nesse caso, também iam os maridos que 

remetiam suas esposas (ALPERN, 1998, p.39). Burton (1864) apresentou outro perfil de 

“amazonas”, que incluía as condenadas por adultério. Uma última interpretação aponta que elas 

eram todas estrangeiras, possivelmente escravas, perfil selecionado pelo Daomé devido à falta 

de laços afetivos familiares, o que facilitava a fidelidade para com o monarca (ALPERN, 1998, 

p.40). Assim, não é possível apontar uma origem única para essas mulheres. 

O celibato era uma exigência feita em relação às “amazonas”, por todas elas serem 

consideradas esposas reais e devedoras de obediência total ao monarca. Tocar ou mesmo olhar 

para as mulheres reais era considerado um crime contra a pessoa do rei, sujeito a penas severas. 

Para evitar essa infração, antes da passagem das esposas reais, circulava uma “amazona” 

tocando um sino – o que significava que todos deveriam se virar para a parede ou abaixar as 

cabeças enquanto elas caminhavam. Caso alguma esposa real ou “amazona” fosse acusada de 

adultério e considerada culpada do crime, poderia receber a pena de morte (ALPERN, 1998, 

p.43).  

A imposição do celibato às “amazonas” gerou suposições por parte dos viajantes sobre 

as consequências dessa imposição, entre elas a ideia de substituição dos desejos sexuais pela 

atividade militar, como sustentado por Forbes, ou que era um potencializador da violência e 

crueldade dessas mulheres, como afirmou Burton (LAW, 1993, p.256). Burton foi o único a 
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relatar o envolvimento amoroso entre “amazonas”. É possível afirmar que as descrições 

referentes as “amazonas” presente nos relatos eram influenciados por uma certa erotização dos 

corpos femininos produzidas pelo olhar masculino europeu. A ideia de serem todas virgens 

guerreiras, privadas de atos sexuais e que substituíam seus impulsos por atos violentos na 

guerra, trazem uma ideia erotizada das “amazonas”. 

A atuação de mulheres em campos tradicionalmente ocupados por homens, segundo a 

noção de gênero a partir de um parâmetro europeu, as coloca como desafiadoras da ordem usual 

dos papéis sociais de homens e mulheres. No caso das “amazonas”, podemos considerá-las 

exemplos de inversões de papéis impostos aos gêneros. As músicas cantadas por elas durante 

os desfiles militares e interpretadas pelos viajantes, sobretudo Forbes, trazem a premissa de elas 

terem renascido como homens a partir do treinamento militar (LAW, 993, p.258). Não convém 

compreender as “amazonas” como exemplos de rupturas nesses padrões. Ainda nas canções, 

eram mencionadas relações antagônicas entre homens e mulheres, em que a covardia era 

considerada um atributo feminino, enquanto a coragem era algo tipicamente masculino: 

O emprego como Amazonas, é claro, proporcionou uma arena para o empoderamento 

individual de mulheres, que poderiam alcançar distinção e recompensa, e até mesmo 

alcançar posições de comando e influência política. É certo que elas assim fizeram, 

[no entanto], não por direito próprio, mas como agentes de um monarca masculino - 

ao contrário das Amazonas da Antiguidade Clássica, as do Daomé não lutaram contra, 

mas em apoio ao governo de um homem. Para as mulheres no Daomé, o caminho para 

o avanço pessoal está fora da subserviência. No entanto, pode-se argumentar que elas 

não diferiram de seus homólogos masculinos, uma vez que no Daomé todo o 

favorecimento derivava de um favor do rei (LAW, 1993, p.258) 

 

As imagens produzidas pelos viajantes analisados aqui serão abordadas nos capítulos 

seguintes, em que os aspectos particulares de cada obra serão discutidos mais profundamente.  

 

DO TRÁFICO DE ESCRAVOS AO COMÉRCIO DE ÓLEO DE PALMA 

As primeiras décadas do século XIX foram definidoras no processo de questionamento 

e pressão, por parte dos ingleses, pelo fim do tráfico de escravos. Essas discussões, no caso 

daomeano, suscitavam outros desafios para além da faceta econômica, pois a atividade 

escravista também fomentava os numerosos sacrifícios humanos durante os “Costumes”. 

Afastar-se da atividade escravista representava romper com práticas simbólicas de homenagem 

aos ancestrais e, como resultado, incitaria a insatisfação dos súditos contra o monarca. A 

contrariedade da vontade popular poderia significar a deposição de um monarca. A partir da 
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disposição de finalizar uma prática tradicional e organizadora do reino, o rei poderia ter seu 

poder deslegitimado, acarretando sua deposição. O caso de Adandozan é emblemático do 

prejuízo que o rei poderia ter em se dispor a diminuir o tráfico de escravos e minimizar o número 

de sacrificados. Adandozan foi retirado do trono por um golpe e apagado da linhagem dos reis 

do Daomé, sendo um dos argumentos utilizados nesse processo a representação dele como cruel 

e sanguinário. No entanto, Adandozan possivelmente assumia uma posição mais favorável às 

investidas inglesas de acabar com o tráfico e de cessar com os sacrifícios humanos. Com isso, 

o soberano perdeu o apoio dos membros mais importantes do reino que passaram a apoiar Gezo, 

visto que o desenvolvimento decrescente nessas atividades representava o afastamento das 

tradições e uma queda notável em seus lucros com a venda de cativos (LAW, 1997, p.218-219). 

Apesar da severa pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos, os daomeanos 

persistiram nessa atividade, uma vez que além de representar uma mudança no setor comercial 

também significaria uma alteração nas práticas tradicionais que sustentavam o poder dos reis. 

O reino do Daomé tinha seus valores sociais baseados na guerra, e terminar com a atividade 

escravista significaria uma reformulação nas práticas sociais. Os daomeanos precisariam 

abandonar seus aspectos guerreiros e desenvolver um caráter agrícola. Isso levou a dificuldades 

no processo de transição econômica. 

A produção do óleo de palma já existia no Daomé das primeiras décadas do século XIX, 

coexistindo com as atividades do tráfico de escravos. Em meados da década de 1840, o 

comércio de produtos agrícolas levou a lucros semelhantes aos proporcionados pelo tráfico, o 

que aumentou a aceitação do rei para promover o desenvolvimento, em maior escala, das 

plantações de palmeira. No entanto, o desejo dos ingleses se opunha ao do rei daomeano, pois 

os primeiros incentivavam a substituição de um comércio pelo outro devido à incompatibilidade 

entre os dois negócios, enquanto o segundo defendia a produção e venda conjunta. Gezo 

considerou que o desenvolvimento de ambos os comércios proporcionaria ganhos financeiros 

elevados ao Daomé: 

No Daomé, como noutras partes da África esse movimento foi instigado por estímulos 

externos. Gezo, como outros governantes africanos, simplesmente reagiu a esses 

estímulos externos, mas o fez entendendo que a nova forma de comércio poderia ser 

realizada pari passu com a antiga. O novo produto simplesmente significaria uma 

elevação da receita, suplementando a que era obtida com o tráfico de escravos. 

Certamente, foi por ter percebido isso que Gezo tomou providências positivas para 

incentivar o novo comércio na década de 1840 declarando que o dendezeiro era uma 

árvore sagrada, a qual era proibido derrubar (SOUMONNI, 2001, p.69) 

 

As investidas inglesas para fazer o rei daomeano abandonar o tráfico a partir do envio 
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de representantes para negociar diretamente em Abomé ou de bloqueios portuários “não foram 

os fatores decisivos na transição ocorrida no Daomé, que se deveu, antes, a mudanças nos 

padrões da demanda ultramarina” (SOUMONNI, 2001, p.69). Gezo apresentou medidas de 

apoio ao desenvolvimento de uma economia agrícola no Daomé, incentivado pelos ingleses, 

como forma de manter sua soberania (GEBARA, 2010, p.96) e possivelmente evitar maiores 

conflitos com os europeus que, em 1851 tinham estabelecido bloqueio aos portos daomeanos. 

Após grande pressão dos ingleses, além de seus interesses econômicos, Gezo aparentemente 

acatou as exigências estrangeiras e se comprometeu a diminuir o tráfico de escravos de forma 

gradual. No entanto, na prática, as guerras promovidas pelo Daomé continuaram e o tráfico de 

escravos, apesar de em menor escala, se mantiveram após o acordo. Lideranças locais foram 

persuadidas a acreditar que obteriam maiores lucros se mantivessem seus cativos produzindo 

óleo de palma em território africano, devido à necessidade crescente do produto nos mercados 

ingleses. Outros governantes procuraram se desvincular ou se opor ao tráfico de escravos 

esperando que tal medida fosse garantir o apoio britânico à manutenção de seu poder 

(McGOWAN, 1990, p.11).  

Houve interesse por parte dos traficantes de escravos em desenvolver mais uma 

atividade econômica para, dessa forma, potencializar os seus lucros. Da mesma maneira, os 

comerciantes ingleses atuantes na costa não queriam perder seus investimentos aplicados no 

tráfico de escravos e, com a pressão inglesa, buscaram outros produtos para desenvolver no 

mesmo local. Dessa forma, desde as primeiras décadas do século XIX passaram produzir o óleo 

de palma, na medida do aumento da demanda por esse produto no mercado inglês. 

As relações comerciais entre ingleses e daomeanos estavam consolidadas desde os 

tempos do tráfico de escravos e se mantiveram com a produção agrícola. No entanto, após 1807, 

quando o comércio de escravos se tornou proibido aos súditos ingleses, houve a transição dos 

incentivos comerciais para o óleo de palma. Apesar da mudança do produto comercializado,  

(...) não [ter acarretado] nenhuma transformação na forma do comércio, que 

continuava funcionando inicialmente nas mesmas bases do século XVIII, quais sejam, 

o processo de barganha, a dependência dos atravessadores costeiros entre os 

mercadores europeus e as regiões produtoras no interior, e inclusive, a permanência 

das mesmas firmas de comércio em grande parte dos casos (GEBARA, 2010, p.79). 

 

A argumentação inglesa para o fim do tráfico de escravos até 1850 baseava-se em um 

discurso filantrópico. O comércio, o desenvolvimento agrícola e o trabalho missionário 

contribuiriam para o fim do tráfico a partir de uma mudança nas práticas entre os daomeanos, 
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tanto no sentido religioso e cultural como nos aspectos econômicos. Com a alteração das 

produções, houve a ascensão de outra atividade feminina: a agricultura. Segundo Law (1995, 

p.196), com o fim do tráfico atlântico de escravos e sua substituição por produções de óleo de 

palma,  

(...) seria de se esperar que houvesse uma expressão igual ou até maior para as 

questões de gênero, não apenas porque, diferentemente do comércio de escravos a 

produção agrícola em geral e a fabricação de óleo de palma em particular eram, pelo 

menos em muitas sociedades da África Ocidental, ocupações predominantemente 

femininas (LAW, 1995, p.196). 

Apesar do prestígio social das mulheres ter decaído com a queda das atividades 

escravistas, elas rapidamente retomaram esses espaços por seu envolvimento com a produção 

agrícola. A ascensão do modelo econômico agrícola representou o destaque das mulheres no 

funcionamento dessa sociedade, por serem as protagonistas nos processos de produção. 

A inquietação que abatia os soberanos daomeanos sobre a legitimidade de seus poderes 

teve como plano de fundo de uma série de medidas vivenciadas no reino. A modificação dos 

eventos que originaram sua fundação, a busca em afirmar uma ascendência à monarquia de 

Tado e Aladá, são exemplos da atenção dada aos eventos que reconhecessem a família real 

daomeana como detentora legal dos poderes assumidos por ela e retirar de si a imagem de 

impostores. Assim como a busca por legitimação esteve no centro da vida política do Daomé, 

a dualidade organizou as relações sociais e políticas do reino. A partir dessa noção, é possível 

compreender as particularidades que proporcionaram o desenvolvimento das “amazonas”, 

diferentemente do ocorrido em outros reinos, apesar das semelhanças culturais que partilhavam.  

Este capítulo buscou apresentar os mitos fundadores do Daomé, abordando os processos 

migratórios que o originaram e a utilização desses eventos como validadores do poder 

monárquico. A dualidade dos cargos masculinos e femininos também foram apresentados com 

a intenção de demonstrar os diferentes papéis que as mulheres desempenhavam para além das 

funções militares de “amazonas”. O envolvimento no tráfico de escravos e o desenvolvimento 

na produção do óleo de palma focaram as transformações internas do reino. 

É possível concluir que a sociedade daomeana era baseada em três elementos que 

fundamentavam sua existência: a legitimidade real, a dualidade e o ethos guerreiro. Todos esses 

pontos estavam interligados. O ethos guerreiro foi incentivado pelo envolvimento nas guerras 

expansionistas em busca de escravos. A atividade econômica do tráfico gerava lucros ao reino; 

o rei, a partir da exposição de suas riquezas, demonstrava aos súditos a aprovação dos ancestrais 

ao seu poder e, consequentemente, a legalidade da monarquia. A dualidade estava presente em 
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todas as relações, tanto militares quanto espaciais. Com a crescente necessidade de soldados 

para fazer a manutenção da atividade escravista, juntamente com as noções duais, mulheres 

foram incluídas nos pelotões daomeanos. 

Essas discussões são fundamentais para o entendimento dos capítulos seguintes, que se 

dedicam à análise dos eventos descritos por Forbes e Burton e a interpretação produzida sobre 

as “amazonas”.  
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CAPÍTULO 2 - FREDERICK FORBES E SEU OLHAR SOBRE AS 

“AMAZONAS” 

 Na primeira metade do século XIX, o reino do Daomé foi visitado e descrito por alguns 

viajantes britânicos, entre eles Frederick Forbes. Seu relato insere-se no auge da pressão inglesa 

pelo fim do tráfico transatlântico de escravos, sendo esse um tema recorrente em sua obra. A 

compreensão das questões abordadas pelo europeu, sobretudo naqueles momentos em que as 

“amazonas” se inserem, são o objetivo deste capítulo. Para ser possível entender o conteúdo de 

sua obra, é fundamental relacioná-la com a trajetória de vida do autor. No entanto, elementos 

sobre a história de vida de Forbes são escassos. Em um primeiro momento, apresento uma 

descrição detalhada sobre os temas abordados pelo viajante em Dahomey and the dahomans, 

além de uma breve biografia de Forbes.  

 A estrutura da obra e da narrativa também foram analisadas, com a intenção de apontar 

diferenças claras na composição entre o primeiro e o segundo tomo. Em seguida, disserto sobre 

a história do Daomé, a origem e significados da dualidade daomeana a partir de Forbes, as 

mulheres palacianas, as “amazonas” e suas funções como guardas do “exército”, os elementos 

do ethos guerreiro e o juramento de fidelidade.  

FREDERICK FORBES 

 No que diz respeito à biografia de Forbes, é importante destacar a escassez de materiais 

dedicados a recontar sua trajetória de vida. A maioria das informações aqui contidas foram 

informadas pelo viajante na introdução de seu relato.  

 Frederick E. Forbes era de nacionalidade inglesa, nascido em 1819. Integrou a Royal Navy 

a partir de 1833, atuando nas Índias Ocidentais até 1842 sendo, posteriormente, transferido para 

a China, lá atuando por aproximadamente cinco anos (GEBARA, 2013, v.1, p.198). Em terras 

orientais, empenhou-se em viagens de reconhecimento do interior e em missões marítimas, 

vivenciando em uma dessas jornadas a ocupação de Bornéu (GEBARA, 2013, v.1, p.198). A 

trajetória de Forbes por esses territórios influenciou suas concepções sobre a África, sobretudo 

suas experiências na China onde acompanhou a “Guerra do Ópio”. Após a experiência no 

Oriente, Forbes foi promovido a tenente e se direcionou para o continente africano. Lá, foi 

oficial da Marinha britânica e trabalhou na repressão ao tráfico de escravos no Atlântico, 

integrando o Esquadrão africano. (SILVA, 2012, p.377).  
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 As primeiras impressões de Forbes sobre a África foram descritas no relato Six months, 

service in the african blockade: From april to october, 1848, in command of H.M.S. Bonneta. 

São abordadas considerações do autor sobre o tráfico de escravos, os caminhos para sua 

supressão e sobre a atuação do Esquadrão africano. No ano posterior, ele fez as viagens que 

originaram o relato Dahomey and the Dahomeans: Being the Journals of Two Missions to the 

King of Dahomey, produzido em 1851, mesmo ano de sua morte (SILVA, 2012, p.377).  

No prefácio, o autor já aponta seu objetivo principal ao adentrar terras daomeanas: o 

combate ao tráfico de escravos. Ele chegou ao Daomé quando Francisco Félix de Souza acabara 

de morrer, ocasião considerada pelo capitão de sua embarcação como um momento oportuno 

para negociar com rei Gezo (FORBES, 1851, v.1, p.III). Além de criticar o tráfico, Forbes 

também pretendeu conhecer os efeitos negativos que anos de exportação de escravos haviam 

produzido na região (FORBES, 1851, v.1, p.IV). 

 A partir de uma divisão dos viajantes que foram ao Daomé entre abolicionistas e 

antiabolicionistas, podemos considerá-lo como participante do primeiro grupo. Assim como 

outros autores que também defenderam essa causa, Forbes descreveu os horrores do tráfico e o 

sofrimento que os cativos enfrentavam nos barracões e no seu deslocamento até seu destino, 

além de considerar a atividade escravista como um produtor do retrocesso cultural na região 

(FORBES, 1851, p.V). 

 Em 1848 sua tripulação conseguiu capturar seis traficantes em seis meses, participando 

dos trabalhos da Armada britânica entre Serra Leoa e a Libéria (FORBES, 1851, p.VI). Segundo 

Forbes, a região litorânea estava protegida e nela havia somente tráfico legal. Além disso, 

afirmou que a população dessas áreas estava disposta a suspender o tráfico de escravos por 

conhecer os altos valores alcançados pelo óleo de palma no comércio externo (FORBES, 1851, 

v.1, p. VIII).  

 Como forma de evitar a perda das regiões já controladas pela Marinha britânica, o viajante 

aconselhou substituir a economia do tráfico de escravos pela do óleo de palma (FORBES, 1851, 

v.1,p. IX). Forbes não se limitou a descrever o momento que o Daomé vivia, mas atuou nas 

negociações com Gezo, pressionando-o pelo fim do tráfico de escravos. Durante a virada para 

a segunda metade do século XIX, intensificaram-se os acordos para cessar essa atividade.  
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DAHOMEY AND THE DAHOMANS: AS GUERRAS E SEUS HABITANTES 

 Em Dahomey and the dahomans, Frederick Forbes narrou sua viagem à Costa Ocidental 

africana entre os anos de 1849 e 1850. As regiões do reino Daomé e de Uidá foram as principais 

áreas analisadas e descritas pelo autor, com destaque para a cidade de Abomé, sede da 

monarquia daomeana. O relato, constituído de dois tomos, apresenta em seu prefácio duras 

críticas ao tráfico de escravos, apontando os malefícios gerados pelo envolvimento contínuo e 

intenso do Daomé nesse comércio. Logo nas primeiras páginas, é possível compreender que a 

reprovação às atividades escravistas na costa, além da tentativa de negociação para o cessar 

definitivo desta, são os objetivos norteadores da obra. A preocupação com o fim do tráfico de 

escravos era pauta de discussão na Inglaterra e por ter integrado o Esquadrão africano, é 

previsível esse interesse. Além disso, a Inglaterra enviou representantes para negociar 

diretamente com as lideranças africanas pelo fim do tráfico de escravos durante a primeira 

metade do século XIX.  

 As temáticas abordadas no relato são múltiplas: descrições das condições do tráfico de 

escravos, a situação degradante dos cativos, exposição do que ele chama de “atraso africano” e 

os caminhos que poderiam ser trilhados para o desenvolvimento cultural e moral dos nativos. 

As caracterizações do reino Daomé integram as guerras contínuas, a organização política e 

militar e as celebrações dos “Costumes”. Apesar do relato discorrer sobre outras localidades, 

somente as passagens sobre o Daomé serão analisadas.   

 Os dois tomos do relato são ilustrados com representações de pessoas que foram destaque 

na narrativa de Forbes. Ambas são coloridas, o que possibilita o realce dos elementos retratados, 

sobretudo no volume introdutório. O primeiro volume é ilustrado com uma representação de 

Gezo.  
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Figura 1: “Gezo, king of Dahomey” 

(Fonte: FORBES, F, 1851, v.1) 

 

Nela, ele está vestido com uma túnica azul, adornos de ouro, chapéu vermelho 

emplumado e sandálias – símbolo do poder real no Daomé. Ele está acompanhado de outra 

pessoa, vestida de túnica vermelha, descalça, que segura o guarda-sol vermelho sobre o 

monarca. Assim como as sandálias, o guarda-sol é um elemento relacionado à monarquia 

daomeana23, sendo seu uso restrito ao rei ou aos membros importantes do reino. Ele está 

segurando um machado, possivelmente representando sua valentia, sua personalidade guerreira 

e o prestígio militar de seu reino.  

 O volume está dividido em duas seções. A primeira é formada pelos capítulos Daomé e 

seus vizinhos e Daomé e suas maneiras. A segunda seção é constituída por três partes que 

narram a viagem de Forbes à corte do Daomé entre outubro e novembro de 1849. É possível 

identificar diferenças de estilo entre a primeira seção e a segunda parte da obra. Os capítulos 

 

 

23 O uso de sandálias e guarda-sóis eram regalias exclusivas do monarca daomeano, servindo como elementos 

simbólicos de distinção social. Robin Law (1989) atribui ao rei Wegbaja a elaboração desses símbolos. 
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introdutórios contêm análises do autor sobre aspectos da vida dos daomeanos, além da relação 

do reino com os povos em seu entorno. Por conter um diagnóstico da sociedade daomeana em 

suas diferentes facetas, é plausível afirmar que esses capítulos foram escritos posteriormente a 

viagem, pois as considerações apresentadas por Forbes não poderiam ter sido produzidas 

durante a ocorrência dessas experiências.  

 Nas primeiras páginas Forbes se posicionou a favor do fim do tráfico de escravos, 

apresentando como base de seus argumentos: as péssimas condições físicas nas quais os os 

escravos eram expostos durante o deslocamento à costa, a superlotação dos barracões e as 

doenças presentes nos navios negreiros. Forbes esclareceu que a denúncia contra os malefícios 

do tráfico, conjuntamente com as tentativas britânicas para que o fim da atividade fosse 

acordado, eram os objetivos buscados nessa missão. As descrições sobre o estado dos escravos 

e os males da escravidão contém intensa carga emocional, aparentemente buscada pelo autor 

com o objetivo de sensibilizar seu leitor e, consequentemente ganhar apoio a luta antiescravista. 

Outras passagens, ainda no prefácio corroboram com a comoção do público leitor do relato. Ele 

declara ter visitado barracões onde eram alojados os escravos que aguardavam a sua venda e 

transporte pelo Atlântico. Neles foram avistados “Homens tão debilitados pelo excesso de 

exercício na marcha até a costa”24 (FORBES, 1851, v.1, p.V). Forbes diz conhecer todos os 

processos envolvidos na escravidão: as regiões do interior devastadas pelas guerras de caça aos 

escravos, a proliferação das doenças dentro dos navios negreiros sobrecarregados e o trabalho 

extenuante na América. (FORBES, 1851, v.1, p.V-VI). Sobre a declaração de que acompanhou 

pessoalmente esses eventos, Gebara diz que:  

Entretanto, a despeito da imagem construída sobre as caçadas de escravos com as 

cenas trágicas dos velhos sendo mortos e de ‘nações’ que desapareciam do mapa após 

os ataques, aparece bastante claro que Forbes não presenciou nenhuma atividade tal 

como a referida. (GEBARA, 2013, p.205) 

 

Em 1848 Forbes atuou no Esquadrão africano e constatou a intensa atividade escravista 

que ocorria nos portos da África Ocidental. No entanto, em seus primeiros escritos, Forbes 

afirmou que o controle britânico na costa africana apenas intensificava os horrores vivenciados 

na região. Essa consideração se origina da premissa que “enquanto houver demanda, haverá 

escravistas” (GEBARA, 2013, p.202), ou seja, era necessário romper com o sistema de compra 

 

 

24  “(…) men so fearfully attenuated, from want and over-exercise in the march to the coast.” 
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dos escravos por baixos preços na costa e a venda com altos lucros na América. Em Dahomey 

and the dahomans ele afirma possuir dúvidas sobre a capacidade da monarquia daomeana em 

acabar com o tráfico, mesmo que ela assim desejasse (FORBES, 1851, v.1, p.VI). A atividade 

escravista interligava diferentes regiões do mundo e era guiado pela oferta e procura dessa mão 

de obra. Ou seja, ela extrapolava os limites do que poderia ser controlado pela ação do monarca 

daomeano ou pelo esquadrão africano.  

Forbes apontou três pontos centrais no processo de abandono do tráfico de escravos e 

consequente desenvolvimento da região: a educação cristã, a tutela inglesa e o desenvolvimento 

de atividades comerciais agrícolas.  

A economia daomeana era, segundo Forbes, baseada somente na atividade escravista e 

seu findar comprometeria sua existência. Algumas sugestões foram apresentadas pelo autor 

para concretizar o fim do tráfico, mas sem levar o reino Daomé ao desaparecimento. Sua 

sugestão foi a transição econômica para a produção agrícola de palmeira, direcionada para a 

fabricação do óleo de palma, produto com altos valores no mercado europeu. A substituição 

econômica possibilitaria o fim das atividades escravistas e, ainda assim, manteria os lucros do 

reino sem levá-lo ao declínio.  

 A educação e a substituição econômica por atividades agrícolas são consideradas 

possibilidades para o desenvolvimento social e “moral” dos nativos. A partir da instrução 

educacional cristã, os autóctones repudiariam o tráfico de escravos e os sacrifícios humanos. 

Se o intenso envolvimento nas atividades escravistas e na imolação de humanos poderiam ser 

vistos como sinais da impossibilidade de desenvolvimento do reino Daomé, a devoção deles a 

sua história 25, fez Forbes crer na possibilidade de uma educação formal nessa sociedade. A 

presença dos “trovadores”, dos altos funcionários do reino e da durabilidade da dinastia 

daomeana, também foram concebidos como mostras das possibilidades do local.  

Como exemplo benéfico da introdução desses dois elementos em realidades africanas, 

Forbes cita os reinos de Camarões e de Bonny. Segundo o viajante, esses locais obtiveram maior 

progresso com o abandono do tráfico e das práticas religiosas tradicionais, situação 

aparentemente reconhecida em carta produzida pelos monarcas locais (FORBES, 1851, v.1, 

p.VIII-IX). A afirmação de que as lideranças nativas consideraram como benéfico a imposição 

 

 

25 No capítulo posterior serão abordados os significados que a história daomeana desempenhava na organização 

social.  
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dos preceitos cristãos, em detrimento das práticas religiosas originárias, demonstra a visão 

eurocêntrica do locutor. Nela, existe a clara hierarquização das práticas culturais, na qual os 

elementos europeus são enaltecidos e apontados como “desenvolvidos”. Já as crenças nativas 

são encaradas como “bárbaras” e, por isso, devem ser abolidas e substituídas pela cultura 

europeia.  

 No capítulo Daomé e seus vizinhos Forbes dissertou sobre os primeiros contatos 

estabelecidos entre aquele reino e os europeus. A primeira relação datava de 1724, quando o 

Daomé invadiu Aladá e, na ocasião, capturou Bulfinch Lamb, agente da English African 

Company. Esse acontecimento teria inaugurado o conhecimento dos europeus sobre o Daomé. 

A partir do conteúdo da correspondência enviada por Lamb à Inglaterra, Forbes afirma que 

pouco desenvolvimento ocorreu no Daomé: “É mais do que curioso notar quão pouco esse 

despotismo militar se alterou em dois séculos e meio, apesar de todo o progresso realizados na 

costa africana pelo empreendimento e inteligência europeia.”26 (FORBES, 1851, v.1, p.3). 

Forbes defendia que as terras africanas deveriam ser tuteladas pelos europeus, para que dessa 

forma, elas pudessem abandonar suas antigas práticas. No excerto anteriormente citado fica 

clara a relação que o viajante estabeleceu entre progresso e intervenção europeia.  

 Durante o século XVIII, o reino Daomé recebeu os britânicos Archibald Dalzel e Robert 

Norris. Ambos foram em períodos próximos, durante a transição entre os reis Agaja (1708-

1732) e Tegbessu (1732-1774). Anteriormente as viagens oficiais, pouco se conhecia sobre o 

Daomé além dos poucos comerciantes que adentravam o reino e contavam histórias fantásticas 

sobre ele na região portuária. Nesse primeiro momento, a presença de europeus no reino Daomé 

era proibida, cenário que se alterou com um maior envolvimento deles nas atividades 

escravistas. Já no século XIX, os contatos entre o reino e os europeus se intensificaram e 

numerosos viajantes se conectaram com o rei. Forbes descreveu o reino da seguinte maneira:  

(...) encontrando-se equidistante dos bancos do Volta e do Niger estendeu-se a mais 

poderosa monarquia militarizada da África Ocidental. De todos os lados, as conquistas 

[militares] aumentaram seus territórios, [assim] como a cada sucessiva caça anual dos 

escravos foram anexados outros estados vizinhos, [que se tornaram] despovoados em 

seu progresso impiedoso. Se não fosse por esse sistema de despovoamento, a nação 

 

 

26 “It is more than curious to note how little this military despotism has changed in two centuries and a half, 

notwithstanding all the progress that has been made on the African coast by European enterprise and intelligence”. 
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conquistadora poderia ter dificuldades de governar os extensos territórios que, a cada 

caça anual de escravos, acrescentava ao seu reino”27. (FORBES, 1851 ,v.1,  p.6)  

 

 As incursões do Daomé sobre outros territórios tinham como objetivo alimentar o 

crescente comércio de escravos, ou seja, a anexação dessas áreas eram uma consequência da 

necessidade primária de abastecer a atividade escravista. Devido aos seus interesses de ordem 

econômica, o Daomé se colocou na região como um reino expansionista que subjugou seus 

vizinhos, como os Anagoo e os Mahee. Na região norte de Abomé havia uma barreira natural, 

as montanhas Kong, que dificultava as ações militares do Daomé. O reino Ashante, localizado 

oeste do Daomé e dele separado pelo rio Volta, também se apresentava como um Estado 

poderoso na região e, segundo Forbes, caso ocorresse a união entre esses dois reinos, haveriam 

consequências significativas para a região (FORBES, 1851, v.1, p.8).  

A principal técnica de guerra utilizada pelo reino era o ataque surpresa. Os soldados se 

organizavam e marchavam em direção ao inimigo, no entanto, estes não sabiam que seriam 

atacados até que o dia do combate chegasse e, dessa forma, o Daomé obtinha vantagens em 

seus conflitos. Entre o ano de 1840, o Daomé organizou um ataque a Attahpahms que, já 

sabendo dos desejos daomeanos, se organizaram e enviaram os idosos, crianças, mulheres e 

suprimentos, para fora da cidade. Apesar de estarem em vantagem em relação ao Daomé, os 

Attahpahms foram derrotados graças a atuação das “amazonas” (FORBES, 1951, v.1, p.17). O 

caráter decisivo delas nesse conflito foi utilizado como argumento para legitimar os pedidos 

delas para que suas tropas fossem para a guerra contra Abeokuta. A guerra de Abeokuta foi um 

momento decisivo na história daomeana e foi um conflito que se manteve no imaginário de 

Glele até a sua morte. Os aspectos das guerras contra Abeokuta serão abordadas no capítulo a 

seguir. 

 Outros lugares são descritos pelo viajante, como Abeokuta, Lagos e Uidá. Na análise da 

primeira localidade, foi destacada a atuação dos missionários na região e seus benefícios para 

a colonização. Lagos foi vista como um local oportuno para o controle dos ingleses devido à 

sua posição geográfica e à existência de saídas fluviais para o Atlântico, facilitando o 

escoamento de mercadorias. Uidá era uma área dominada pelos daomeanos onde cobravam 

tributos pela anexação e desenvolveram aberturas de rotas que ligavam Abomé ao mar. Devido 

 

 

27 “(...) lying equidistant from the banks of the Volta and the Niger, has extended the now military and most 

powerful monarchy in Western Africa. On every side, conquest has increased its territories, as each successive 
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às constantes guerras organizadas pelo Daomé, Forbes afirmou ser difícil apontar qual a 

dimensão exata do reino. As incursões constantes em regiões próximas fizeram com que sua 

delimitação geográfica se alterasse continuamente.  

DAOMEANOS E SUAS MANEIRAS: SOCIEDADE, ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA 

Sobre os aspectos da sociedade daomeana o autor apresenta, no capítulo Dahomeans 

and their manners, uma dicotomia entre as características da população do litoral e do interior, 

a estrutura política e social do Daomé baseada nos princípios da guerra, os “Costumes”, as 

punições aplicadas aos que apresentassem conduta desviante, os conhecimentos agrícolas da 

população e a religião. 

 Ao dividir a sociedade daomeana entre os habitantes do litoral e do interior, Forbes 

estabeleceu oposições em suas características. A região costeira era habitada por marinheiros, 

de diferentes nacionalidades e apenas de passagem, qualificando-os como de imoralidade inata. 

Para o autor, o caráter nômade dessa população fez com que pouco progresso ou moralidade 

fosse produzido nessa região. O desenvolvimento das atividades escravistas, sobretudo nas 

áreas portuárias, possivelmente contribuiu para a aparente aversão do autor em relação aos 

moradores dessas localidades. Já os habitantes do interior são descritos como um pouco mais 

desenvolvidos em comparação com os ocupantes das regiões litorâneas (FORBES, 1851, v.1, 

p.8-9). Para Forbes, o contato com a atividade escravista e seus agentes produzia nos indivíduos 

a degradação e destruição de sua honestidade natural.  

 A guerra era apontada como um elemento fundamental no funcionamento do poder e da 

sociedade no Daomé, sendo perceptível na estruturação das regras e na presença de uma 

monarquia apoiada em valores guerreiros. O reino se originou de invasões de povos estrangeiros 

sem o poder da tradição ao seu lado, os líderes do Daomé necessitavam de elementos que 

legitimassem a sua monarquia, no entanto, sem apoiar-se na ideia de origem (LAW, 1989, 

p.399). A coerção não poderia ser a única forma para a imposição de poder sobre os súditos e 

inimigos. Era necessário a elaboração de elementos ideológicos que também os oprimissem. 

Com isso, foi defendida uma nova concepção de autoridade baseada no direito do conquistador 
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em vez das ideias de consanguinidade ou herança, impondo o poder do rei diante de seus súditos 

28 (LAW, 1989, p.399).  

 O Daomé teve sua história marcada por conflitos, desde seus anos iniciais. Essa trajetória 

de guerras constantes foi utilizada na argumentação de Forbes para explicar as múltiplas origens 

dos habitantes do Daomé. Para ele, o fato de o reino conter pessoas oriundas de diferentes 

regiões o desqualificava para ser considerado uma nação (FORBES, 1851, v.1, p.19-20). Apesar 

da representação de Forbes sobre o reino Daomé evidenciar os aspectos das guerras e da busca 

incessante por cativos, ele identificou o discurso utilizado pelo rei daomeano para legitimar 

suas incursões militares. O monarca empregava o argumento de que o Daomé nunca guerreava 

contra povos que não os tenham insultado. Ou seja, apesar das constantes ações militares do 

Daomé que claramente buscavam escravos, o rei não poderia afirmar abertamente suas reais 

intenções, utilizando de subterfúgios para legitimar suas investidas. 

 Devido o protagonismo da guerra na vida daomeana, o ano era dividido entre a época das 

guerras e a temporada dos “Costumes” anuais (FORBES, 1851, v.1, p.15). Os conflitos 

aconteciam usualmente entre os meses de novembro e dezembro, enquanto os “Costumes” se 

sucediam entre os meses de maio e junho. Os períodos das celebrações e das guerras não eram 

fixos, como aparentou o discurso de Forbes. No ano da visita de Burton (1864) ao Daomé, os 

“Costumes” marcaram o início do ano, ainda no mês de janeiro. Dessa forma, é possível afirmar 

que as épocas das celebrações variavam de acordo com os acontecimentos do reino.  

Com as constantes guerras, o Daomé não tinha mais que 200 mil habitantes em todo seu 

território, representando baixas taxas demográficas. Na capital, Abomé, durante o século XIX, 

não havia mais que 30.000 habitantes de ambos os sexos. Ao se deslocar para um conflito 

armado, o rei daomeano era acompanhado por inúmeros comissários, soldados e 

acompanhantes, representando quase um terço da população total do reino (FORBES, 1951, 

v,1, p.15). O relato de Burton A mission to Gelele também apresentava a preocupação com as 

baixas populacionais que ocorriam no reino como resultado da política expansionista dos 

daomeanos devido ao tráfico de escravos. 

 Assim como a guerra, as celebrações dos “Costumes” asseguravam o poder monárquico 

no Daomé. Para continuar apoiado por seus súditos e manter os voluntários para as guerras que 

 

 

28 Essas ideias foram desenvolvidas no capítulo 1. 
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geravam a receita do reino, o monarca se dedicava em ofertar alegria e luxo ao seu povo. 

Durante os “Costumes”, eram realizados os sacrifícios humanos de cativos comprados dos 

soldados daomeanos retornados da guerra ou de condenados por crimes. Havia a exigência de 

que todos os indivíduos se curvassem na presença do rei. Algumas exceções eram aplicadas no 

caso dos europeus ou dos “retornados” (FORBES, 1851, v.1, p.27). Ademais, todos deveriam 

fazer as reverências e, caso se negassem, poderiam ser punidos. Desvios como traição, 

adultério, covardia ou roubo eram penalizados com a morte. A mesma pena se aplicava no caso 

de homicídios. Casos de embriaguez também recebiam punições graves, chegando até a morte 

do acusado para servir como exemplo para futuros infratores.  

 No que se referia à produção agrícola, segundo Forbes, os daomeanos possuíam pouco 

conhecimento, apesar de estarem em um território fértil. Eles lavravam pequenas áreas de 

produção de milho, batata-doce e castanhas. Nos termos do autor, os daomeanos 

assemelhavam-se aos chineses nesse quesito, pois preservavam uma forma de produção 

tradicional que estava aquém da necessidade industrial. Nas áreas próximas a Abomé os homens 

trabalhavam nos campos, enquanto as mulheres cuidavam do abastecimento de água, sendo 

uma singularidade local (FORBES, 1851, v.1, p.30-31).  

 A religião no Daomé era revelada apenas para os iniciados e os cultos não ocorriam 

diariamente. Havia celebrações em períodos específicos, quando se homenageavam os 

ancestrais do Daomé, simbolizado pela figura de um leopardo. Os sacrifícios humanos 

aconteciam de forma privada ao longo do ano. Quando uma figura importante morria, faziam-

se sacrifícios em sua homenagem, a exemplo do que ocorreu após o falecimento de Francisco 

Félix de Souza, em maio de 1849. No final daquele ano, Forbes esteve em Uidá e relatou a 

continuidade das homenagens ao traficante mesmo após meses de sua morte. Em memória ao 

Chachá, 300 “amazonas” se deslocavam diariamente até uma praça onde atiravam e dançavam. 

Bandas tocavam conjuntamente e animais eram expostos, possivelmente para serem 

sacrificados.  Havia a distribuição de rum entre os habitantes locais. O rum era um produto 

adquirido com os europeus mediante trocas comerciais de escravos. Ainda sobre o produto, 

Forbes afirma que eram com os ingleses que essas trocas ocorriam (FORBES, 1851, v.1, p.139).  

A partir da grandiosidade e da longa duração dos festejos em tributo a de Souza, é possível 

mensurar a importância dele no Daomé.  

 As demais seções da obra são divididas em partes nas quais narram-se os acontecimentos 

diários da viagem de Forbes à corte do Daomé, entre outubro e novembro de 1849. A parte I 

narra o deslocamento do viajante de Uidá ao Daomé entre os dias 3 e 16 de outubro. No mês 
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de outubro de 1849, John Duncan29 requereu ao rei do Daomé autorização para ser 

acompanhado por um comandante naval em sua viagem a Abomé. Forbes foi escolhido para 

essa função e se sentiu satisfeito pela oportunidade de dialogar com o rei acerca da possibilidade 

de supressão do tráfico de escravos em seus domínios. 

Em seu deslocamento com destino a Abomé, Forbes transitou por Aladá e, ao chegar na 

cidade, afirmou que “aqui eu senti que tinha entrado no reino do Daomé”30. Essa consideração 

do viajante foi motivada pela existência de crânios humanos nos muros do palácio, além de 

outros ossos e mandíbulas pendurados em árvores na praça central (FORBES, 1851, v.1, p.57). 

Essa declaração do viajante evidencia sua visão, construída previamente, sobre o que 

caracterizava o Daomé: sacrifícios humanos, corpos e crânios expostos em áreas de circulação. 

Forbes foi um relator atento aos aspectos relacionados aos corpos putrefatos dos sacrificados, 

ao sangue que jorrava dos corpos recém imolados e os crânios e caveiras.  

Saindo de Aladá, Forbes descreveu uma paisagem natural como local idílico, com flores 

coloridas e borboletas. Segundo ele, era difícil acreditar que locais como esse existissem, devido 

a associação frequentemente da África como uma vastidão de terras estéreis e selvagens. No 

entanto, o autor declara existirem locais bonitos e férteis no continente. Mais adiante, o viajante 

ultrapassou um pântano e depois se deparou com um território considerado adequado à 

atividade agrícola, reconhecendo seu potencial de produzir qualquer produto (FORBES, 1851, 

v.1, p.59). Por considerar o desenvolvimento de atividades agrícolas como um modo eficiente 

para o fim do tráfico de escravos no reino, Forbes se atentou aos aspectos da produtividade dos 

solos da região, apresentando dados que contribuíssem com seu projeto.   

Outras riquezas potenciais foram reconhecidas para além do potencial agrícola. 

Localizado próximo a Abomé, o reino Ashante possuía ouro em abundância, enquanto nas 

regiões ao norte da capital, havia jazidas de quartzo e diamantes. Afirmações como essas não 

eram isentas de intencionalidade. Os relatos de viagem eram obras produzidas, sobretudo, para 

informar o público inglês sobre as potencialidades de exploração proporcionadas pela região. 

E a partir dessas informações era possível o delinear estratégias de dominação e exploração dos 

bens minerais.  

 

 

29 John Duncan (1805-1849), viajante escocês que esteve no Daomé e produziu o relato Travels in Western Africa 

(1845-1846). Desde a viagem dele ao Daomé até a sua morte em 1849 foi vice-cônsul britânico em Uidá. 

30 “Here I felt I had entered the kingdom of Dahomey” (FORBES, 1851, v.1, p.56) 
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 A parte II, Abomé, sua corte e sua população31, aborda a chegada a Abomé, as primeiras 

impressões sobre a sede do reino do Daomé e suas potencialidades para o desenvolvimento 

agrícola. Posteriormente, Forbes estabeleceu os primeiros contatos com o rei Gezo e seus altos 

funcionários, Migan e Mehu.  

 O percurso da costa até Abomé demorou quatro dias. Ao adentrar a localidade, o viajante 

se deparou com grandes portões simbolizando a existência de uma grande cidade, cercada por 

vilas menores e por mercados que abasteciam, inclusive, os moradores do palácio. Nesses 

locais, o comércio era organizado, em sua maioria, por mulheres. Somente nessas pequenas 

moradias no entorno era praticada a plantação de produtos básicos, como feijão e milho, uma 

vez que a região sofria com abastecimento de água para a irrigação, sendo possível produzir 

apenas na época das chuvas (FORBES, 1851, v.1, p.72-73).  

 Forbes definiu o que sentiu ao chegar em Abomé: “Nenhum visitante pode entrar em 

Abomé sem a sensação de desapontamento devido à ausência de grandeza e desgosto nos 

ornamentos medonhos de seu portal”32. Havia crânios humanos e de elefantes expostos nos 

acessos à cidade, além de pilhas de ossos humanos e de animais. Na parte interna, protegida 

pelos muros, encontravam-se diversas construções, além da residência real. Novamente a 

presença de ossos fora descrito pelo viajante, demonstrando sua consideração da capital do 

Daomé como um local degradado e sem a magnitude que seu imaginário produziu. O 

desapontamento vivenciado por Forbes também foi relatado por Burton, no entanto, o último 

estabeleceu críticas mais contundentes. Além das entradas de Abomé, os palácios também eram 

decorados com crânios em suas paredes além de outros ornamentos que se encontravam em 

estágio avançado de decomposição (FORBES, 1851, v.1, p.75-76).  

Nessa ocasião, Forbes estabeleceu seu primeiro contato com o rei Gezo. Na parte 

externa do palácio onde o rei estava, muitos soldados estavam no chão, com suas armas 

europeias em punho. Sob uma coberta estava o rei. O monarca estava cercado por suas esposas, 

de um lado, e do outro estavam suas “amazonas” armadas e uniformizadas. Havia muitos 

guarda-sóis e bandeiras no local. Estavam presentes os altos funcionários do reino, seus 

ministros que, apesar de sua posição privilegiada na hierarquia política do reino, eram obrigados 

 

 

31 “Abomey, its court and its people” 

32 “No visitor can enter Abomey without a sensation of disappointment in the want of grandeur, and disgust at the 

ghastly ornaments of its gateway.” (FORBES, 1851, v.1, p.68) 
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a se curvar várias vezes diante do rei. O viajante, no entanto, afirma ter apertado as mãos do 

soberano e não ter feito nenhuma reverência: “(…) enquanto as armas eram disparadas e todos 

gritavam, exceto os ministros e cabeceiras, que estavam ajoelhados e jogaram poeira em suas 

cabeças, nós avançamos e apertamos a mão do rei”33. A ação do viajante pode ser compreendida 

como uma ignorância dos hábitos vigentes na corte do Daomé e, toleradas por Gezo em razão 

do interesse deste em conhecer e eventualmente negociar com o representante europeu. Além 

disso, a passagem descrita evidencia o reconhecimento de Forbes de uma similaridade, a partir 

da existência de normas de etiqueta em torno do soberano. 

Outra transgressão das normas em torno do rei foi cometida por Forbes quando visitou 

os aposentos reais enquanto o monarca ainda encontrava deitado em sua cama. Na ocasião, 

estava presente o Mehu ajoelhado em sinal de reverência. Enquanto isso, Forbes novamente 

relata ter dado as mãos ao rei e, chegando a sentar próximo a ele. Sobre a situação que estava 

vivenciando, ele afirmou:  

Tendo apertado as mãos, nós sentamos e os ministros se levantaram de sua posição 

degradante e repugnante para ocupar sua posição real, [que] sem [essa] concordância, 

o rei não poderia agir. É extraordinário que, enquanto o migan e o mehu se humilham 

na lama diante da presença real, eles possuem, se unidos, mais poder que seu 

soberano34. (FORBES, 1851, v.1, p.82-83) 

 

 Após as apresentações introdutórias, o rei ofereceu a Forbes a possibilidade de presenciar 

um desfile de “amazonas”, o que ele aceitou com felicidade. Três regimentos militares foram 

perfilados, diferenciando-se pelos emblemas em suas vestes: o primeiro usava uma capa branca 

e emblemas de jacarés azuis; o segundo com uma cruz azul e o terceiro uma coroa azul. O rei 

permaneceu em seu assento real, acompanhado por lideranças militares das “amazonas” e seus 

ministros.  

 Forbes produziu um retrato sobre a personalidade receptiva e o reconhecido poder militar 

de Gezo: 

O rei não poderia ser mais educado ou mais condescendente. Porém, em tudo que se 

podia observar [durante] a visita dos homens brancos e em sua recepção, ele divertia 

 

 

33 “(…) whilst guns are fired, and all shouted except the ministers and cabooceers, who prostrated themselves and 

threw dirt on their heads as we advanced and shook hands with the king” (FORBES, 1851, v.1, p.76). 

34 “Having shaken hands, we became seated, and the ministers rose from their degrading and disgusting position 

to take their actual station, without whose concurrence the king cannot act. It is extraordinary that while the miegan 

and the mayo wallow in the mud in the royal presence, they have, if united, actually more power than their 

sodesque” (FORBES, 1851, v.1, p.82-83) 
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seu povo e reforçava sua própria noção de grandeza. No diário sobre os “Costumes”, 

o poder desse rei será ilustrado: basta dizer aqui que como chefe militar, ele é temido 

por todos seus vizinhos e o terror de seu nome é o vínculo mais forte que ele tem, e 

afeta muito mais força do que seu exército jamais conseguiu.35 (FORBES, 1851, v.1, 

p. 80-81) 

 

 Forbes volta à região de Uidá, onde permaneceu entre 27 de fevereiro e 31 de março. O 

monarca de Uidá participava de um conflito, atuando como combatente, e não havia previsão 

para seu retorno. Nessa mesma guerra, deu-se a morte de oficiais do reino e estes permaneceram 

em recesso até o final de janeiro. A região de Pequeno Popo foi descrita como uma área onde 

seria fácil fazer cessar o tráfico, uma cidade insalubre e de construções precárias. (FORBES, 

1851, p.97). A região era administrada por Lawson, um nativo educado na Inglaterra. Ele 

desenvolveu a produção do óleo de palma, visto por Forbes como o produto perfeito como 

alternativa econômica ao tráfico de escravos. Forbes ainda descreveu a residência do Chachá, 

Francisco Felix de Souza, falecido pouco tempo antes.  

 Em “Reflexões sobre o tráfico de escravos e os meios para sua repressão”36, o Daomé foi 

descrito como um reino violento, assolado por guerras destinadas a alimentar o tráfico 

transatlântico de escravos. Devido a esse comércio, o Daomé se estabeleceu como a monarquia 

mais guerreira de toda África, sendo uma ventura permanecer a salvo por vinte e quatro horas 

(FORBES, 1851, v.1, p.131-132). Já os habitantes foram representados como violentos e ávidos 

pela guerra, não contestando os horrores da escravidão. Forbes viu apenas passividade nos 

agentes africanos: com exceção do monarca e seus ministros, os demais habitantes foram 

retratados como apáticos diante dos acontecimentos, somente movidos pela fidelidade ao 

monarca, sentimento que justificava todas as crueldades dos sacrifícios humanos e da 

escravidão. 

 Para o viajante, a crítica ao tráfico de escravos tinha um sentido moral. Segundo ele, a 

escravidão deveria ser condenada por todos aqueles que possuem senso de moralidade em suas 

vidas (FORBES, 1851, v.1, p.137). Em mais de uma ocasião, o texto apresenta propostas para 

 

 

35  “No king could have been more civil or more condescending; yet, in all it was observable, that the visit of white 

men, and show of reception, amused his people and enhanced his own greatness in their ideas. In the journal of 

the customs the power of this king will be illustrated: suffice it here to say, as a military chief he is feared by all 

his neighbors, and the terror of his name is the strongest tie he has, and effects far more than the strength of his 

army ever could”. (FORBES, 1851, v.1, p.80-81) 

36 “Reflections on the slave trade and the means for its repression” (FORBES, 1851, v.1, p.131-154). 
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alterar a base econômica do Daomé, desvinculando-a das atividades escravistas: a 

intensificação do bloqueio inglês no Atlântico, a produção de óleo de palma, a educação e os 

exemplos de outras localidades africanas que acabaram com as atividades escravistas e 

apresentaram avanços significativos. Por bloqueio, Forbes entendia as ações repressivas 

aplicadas sobre os traficantes brasileiros, na costa africana ou na brasileira (FORBES, 1851, 

p.139). Apesar dessa sugestão, o viajante reconheceu a ineficiência dessas ações devido à falta 

de interligação entre as embarcações, sendo difícil até mesmo o controle do contrabando. 

Forbes afirma que outras localidades da costa África tiveram seu tráfico cessado a partir de uma 

transição econômica conjuntamente com a atuação missionária cristã, entendida também como 

educação (FORBES, 1851, v.1, p.142). No entanto, o autor não apresenta exemplos pontuais 

onde esse mecanismo tenha atingido sucesso.  

 Como resultado da instrução dos daomeanos nos preceitos religiosos cristãos, outro 

“problema” viria a ser resolvido: o dos sacrifícios humanos. Cessados o tráfico e os sacrifícios, 

as guerras também diminuiriam significativamente, possibilitando ao reino do Daomé dedicar-

se às atividades agrícolas. Na seção seguinte são descritos aspectos da fauna daomeana, 

apontando os principais animais e seus significados para essa sociedade.  

 

DAHOMEY AND THE DAHOMANS: AS CELEBRAÇÕES DOS “COSTUMES” EM 

ABOMÉ 

 O segundo volume do relato de Forbes é tematicamente mais uniforme se comparado ao 

primeiro. O volume foi dividido entre dez partes, todas abordando sobre as festas ocorridas 

durante os três meses de permanência do narrador em Abomé. É importante ressaltar que a 

presença de europeus durante essas festas era comumente narrada nos relatos de viajantes – 

sinal do desejo do monarca daomeano de que seu poder fosse reconhecido pelos estrangeiros. 

Durante essas celebrações eram feitos desfiles militares, discussões entre lideranças locais, 

julgamentos e exposição das riquezas do rei. É importante ressaltar que as dimensões dos 

“Costumes” durante o reinado de Gezo ganharam proporções ainda maiores em comparação 

com os eventos de reinados anteriores. Dessa forma, é viável considerar que a grandeza dos 

“Costumes” do século XIX buscavam enaltecer a figura de Gezo em detrimento dos outros 

soberanos do reino.  
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 Uma figura importante durante os “Costumes” eram as canções e discursos dos 

“trovadores”37 que narravam as conquistas reais e os grandes feitos do reino e dos soberanos 

antecessores. A figura de Gezo era a mais presente e exaltada nas falas declamadas, sobretudo 

seus êxitos militares. A rainha Vitória também foi homenageada em um dos discursos 

proferidos. Nele ela foi apontada como a mais poderosa rainha entre os brancos, assim como 

Gezo era o maior entre os reinos negros (FORBES, 1851, v.2, p.12-14). Essa expressão 

demonstra que os daomeanos não se consideravam menores em comparação com a monarquia 

inglesa, colocando Gezo como um semelhante a rainha Vitória. Ou seja, os daomeanos não se 

intimidavam diante da presença de lideranças inglesas, uma vez que se colocavam em paridade 

com eles. Além da exposição de histórias sobre o reino, canções que enalteciam o caráter militar 

do Daomé também eram presentes, demonstrando a centralidade que tinha a guerra na vida dos 

daomeanos. 

 Apesar das diferentes facetas que os “Costumes” apresentavam, o ponto que mais recebeu 

atenção dos viajantes era a ocorrência dos sacrifícios humanos. Segundo Forbes, as celebrações 

de sacrifícios ocorriam de forma privada, e presença de estrangeiros era proibida. Burton em A 

mission to Gelele disserta sobre os sacrifícios que se sucediam durante a noite e que ninguém 

poderia circular pela cidade durante essa data. Foram denominadas como “noites do mal”. No 

entanto, Forbes pode estar se referindo a outro evento: o “regar as sepulturas”, no qual o nome 

induzia os europeus a imaginarem que muitos sacrifícios humanos ocorriam para “regar” de 

sangue as sepulturas dos ancestrais38.  

 A etapa dos “Costumes” que ocorriam sacrifícios humanos de forma público foi chamado 

por Forbes de Ek-que-noo-toh-meh.  Nela estavam presentes as vítimas oriundas da guerra 

contra Attahpahms. Seus nomes eram declamados e os sacrifícios tinham início e suas cabeças 

eram decepadas diante de todos. Esse evento possivelmente era o que Nicolau Parés (2016, 

p.197-198) chamou de Ato, celebração onde estavam presentes lideranças regionais e 

representantes europeus e sacrifícios eram feitos para deleite dos súditos. No “Costume” 

seguinte, chamado Ek-beh-soh-ek-beh, ocorreram desfiles das forças armadas daomeanas, 

 

 

37 No capítulo 3 é abordado sobre os significados da ação dos “trovadores”, além dos significados que o 

conhecimento da história do reino representava na sociedade daomeana.  

38 A estruturação dos “Costumes”, incluindo a cerimônia denominada.  
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masculinas e femininas. Esses eventos deixam clara a centralidade da guerra na estruturação do 

poder do reino. Restos humanos, crânios e mandíbulas são presentes em todos os lugares.  

 Outro momento importante dos “Costumes” era a “corte de justiça”, onde ocorriam os 

julgamentos de soldados que tiveram condutas inadequadas, além de outros crimes cometidos 

por civis. No julgamento havia a presença do monarca no posto de juiz, acompanhado por seus 

altos funcionários e das “lideranças das “amazonas” (FORBES, 1851, v.2, p.92).  As 

autoridades femininas eram encarregadas da execução somente de mulheres, podendo 

reconhecer mais um atributo das “amazonas”, os de magistradas. Segundo a descrição de 

Forbes, nesse momento ocorriam discursos livres em que a monarquia escutava e questionava 

as argumentações dos julgados (Forbes, 1851, v.2, p.86). O autor apresenta discursos 

aparentemente literais das falas dos envolvidos no julgamento: o soberano, uma “amazona”, 

uma general “amazona”, músicos do rei e militares (FORBES, 1851, v.2, p.93-104). A 

audiência estava analisando um caso de covardia durante a guerra.  A existência de tribunais 

onde havia a possibilidade de defesa dos acusados diverge com a imagem de uma monarquia 

“absoluta” atribuída ao Daomé.  

 Nas seções finais dos “Costumes” ocorriam o juramento de fidelidade das “amazonas”, 

onde ocorria um desfile militar e a manifestação de discursos, produzidos por elas, que juravam 

fidelidade até a morte ao soberano do Daomé. Além disso dos valores militares enaltecidos 

nessas falas, ocorriam pedidos incessantes para serem enviadas à guerra contra Abeokuta. Em 

todos os eventos narrados estavam presentes o monarca, as lideranças masculinas e femininas, 

separadas fisicamente pois cada grupo possuía um lugar específico nas celebrações.  

 Dahomey and the dahomans foi finalizado com as considerações de Forbes sobre uma 

criança que foi dado de presente pelo rei daomeano a rainha da Inglaterra. Esse caso é 

interessante para compreender o entendimento do autor sobre as capacidades de 

desenvolvimento dos nativos africanos. Sobre a menina que ele ficou responsável de levar até 

a Inglaterra, ele diz ser: “um presente extraordinário” (FORBES, 1851, v.2, p.206). Segundo 

ele, a origem da criança era Okeadon e durante a guerra foi capturada e viveu por dois anos na 

corte em Abomé. Por não ter sido sacrificada nem vendida como escrava, Forbes acredita que 

ela era “de boa família”39 (FORBES, 1851, v.2, p.207). Apesar da responsabilidade que ele 

 

 

39 Ao apresentar a origem social da criança, Forbes afirma ser de “boa família” (“good family”).  
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assumiu com a menina, Forbes diz que a recusa a esse “presente” poderia representar a morte 

da menina. Ao informar aos intermediários da rainha inglesa, ela demonstrou satisfação em 

receber a criança e se responsabilizar por sua instrução.  

 A ilustração do segundo volume do relato apresenta a imagem da criança em questão, que 

após chegar à Inglaterra recebeu o nome de Sarah Forbes Bonetta. O primeiro sobrenome em 

uma clara homenagem ao viajante, enquanto que Bonetta era o nome da embarcação de Forbes. 

Os contornos da imagem demonstram uma criança bem-educada, com bons modos segundo o 

modelo europeu. Tanto na imagem quanto nas descrições de Forbes, foi demonstrado afeição 

por Sarah.  

 

Figura 2: “Sarah Forbes Bonnetta: a african native” 

(FONTE: FORBES, 1851, v.2) 

 

 No momento da mudança para a Inglaterra, Sarah tinha aproximadamente oito anos e não 

recordava exatamente o que ocorrera com sua família. Ela possuía lembranças de seus pais 

serem decapitados no conflito, conjuntamente com seus irmãos e irmãs. Forbes afirma “ela é 
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um gênio perfeito, agora ela fala bem inglês e possui grande talento para música”40 (FORBES, 

1851, v.2, p.208). Sobre suas habilidades, Forbes completa:  

Ela está muito adiantada em relação a qualquer criança branca, em aptidão para 

aprender e em afeto. Ela é um excelente [exemplo da] espécime da raça negra, [em 

que] pode ser testado a capacidade intelectual do Negro, sendo geralmente e 

erroneamente suposto que depois de uma certa idade, o intelecto fica prejudicado, e a 

busca do conhecimento impossível. Embora a criança negra possa ser inteligente, o 

adulto será obtuso e estúpido41 (FORBES, 1851, v.2, p.208). 

 

 Ou seja, apesar de Forbes não considerar as capacidades cognitivas do negro como 

limitadas a partir de pressupostos biológicos, ele reconhece a possibilidade de se desenvolver 

intelectualmente enquanto criança, porém não identifica a mesma viabilidade na fase adulta. 

Nesse ponto há discordâncias claras com o discurso de Burton.  

 

PROCESSOS FORMADORES DO DAOMÉ E A ORIGEM DA VALORIZAÇÃO 

MILITAR DO REINO SEGUNDO FORBES 

 A origem do Daomé é datada do século XVII, a partir de fluxos migratórios que se 

fixaram no planalto de Abomé, local que se tornaria a capital do reino (GEBARA, 2010, p.90). 

Os processos migratórios que marcaram a gênese do Daomé podem ser apontados a partir do 

estabelecimento de semelhanças culturais entre eles e outros povos, sendo a partir disso 

constatado que provavelmente o Daomé tenha ascendência nos povos Iorubás.  

A explicação para o nome Daomé também vem do século XVII e foi resultado do 

conflito entre Wegbaja e outro líder, chamado Dan. O corpo desse rival supostamente teria sido 

enterrado onde foi construído o palácio do rei daomeano que foi chamado de Daomé, que 

significaria “sobre a barriga de Dan” (ALPERN, 1998, p.18). Essa versão para o nome Daomé 

foi apresentada por Forbes:  

 

 

40 “She is a perfect genius; she now speaks English well, and has a great talent of music”.  

41 “she is far in advance of any white children, in aptness of learning and strength of mind and affections, and with 

her, being an excellent specimen of negro race, might be tested the capability of the intellect of the Black: It being 

generally and erroneously supposed that after certain age the intellect becomes impaired, and the pursuit of 

knowledge impossible- that though the negro child may be clever, the adult will be dull and stupid”. 
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Por 230 anos, Tah-coodoonoo, o chefe do Estado de Fahie, fez guerra em Abomé, e 

na conquista realizou um juramento ao feitiço, de rasgar as entranhas do chefe ‘Dah’, 

e colocar os restos mutilados sob a fundação de um palácio construído em 

comemoração, nomeando-o apropriadamente de Daomé, ou barriga de Dan; daí reino 

do Daomé. [É] esse palácio que a família real e o poder militar conhecem hoje por 

“regar as sepulturas”42 (FORBES, 1851, v.2, p.87). 

 

 O reino do Daomé apareceu pela primeira vez em um documento europeu em 1716, 

em uma carta francesa. Já o primeiro viajante a conhecer o reino foi o agente da British Royal 

African Company, Bulfich Lamb, em 1724. Na ocasião, ele foi capturado como prisioneiro pelo 

rei daomeano em Abomé (ALPERN, 1998, p.19) No entanto, o período em que o reino foi mais 

visitado e, consequentemente, mais documentado, foi o século XIX. 

 Desde os primeiros reinados, como o de Wegbaja (1640-1685), o Daomé apresentava 

um posicionamento expansionista na região, invadindo frequentemente os territórios de povos 

vizinhos (ALPERN, 1998, p.18). No século XVII, o reino já se organizava como um estado 

militarizado e com poder centralizado, impondo seu controle sobre as áreas anexadas ao reino 

(GEBARA, 2010, p.90). O processo de centralização do poder foi aumentando a partir do 

envolvimento cada vez maior do Daomé no tráfico de escravos, pois anteriormente, a produção 

agrícola familiar era a principal atividade econômica pré-expansão (GEBARA, 2010, p.90). O 

caráter expansionista do Daomé é reforçado no excerto a seguir:  

Desde de sua origem, o reino do Daomé era um Estado predatório. [Ele] conquistou e 

anexou vários pequenos Estados. Em suas guerras de expansão, Daomé confrontou os 

povos nas fronteiras leste e norte, Iorubá e Mahi, respectivamente. Pessoas dessas 

áreas foram capturadas como prisioneiras e levadas para Abomé, a capital do Daomé. 

O Daomé também anexou grandes territórios dessas áreas.43 (OBICHERE, 1978, p.6-

7). 

 A ideia de Estado predatório é interessante. A guerra era uma atividade norteadora da 

vida dos daomeanos, podendo ser representado pela sua divisão anual entre os meses de guerra 

e os de celebrações dos “Costumes” (FORBES, 1851, v.1, p.15). É possível afirmar ainda que 

o processo de militarização do Daomé foi possível a partir de dois elementos fundamentais: sua 

 

 

42 “About 230 years ago, Tah-coodoonoo, the chief of the state of Fahie, made war on Abomey, and in the conquest 

accomplished a vow to the fetish, in ripping open the bowels of the chief “Dah”, and placing the mangled remains 

under the foundation of a palace built in commemoration, aptly naming it Dahomey, or Dah’s belly; hence the 

kingdom of Dahomey. It was in this palace that the royal family and military power of Dahomey met to-day to 

“water the graves” of Tah-coodoonoo and his family” (FORBES, 1851, v.2, p.87) 

43 “From its origin the kingdom of Dahomey was a predatory state. It conquered and annexed several small states. 

In its wars of expansion, Dahomey clashed with the peoples on itrs eastern and northern borders, the Yoruba and 

the Mahi respectively. Persons from these areas were captured as was prisioners and taken to 
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inserção no tráfico de escravos e a centralização do Estado, representada pela monarquia que 

passou a controlar a atividade econômica do reino. 

 Segundo Forbes, o processo de militarização do Daomé ocorreu durante o reinado de 

Agaja (1708-1740), caracterizado como um príncipe guerreiro. Agaja também empreendeu uma 

série de invasões aos povos que estavam entre Abomé e a costa atlântica. Ele almejava ter uma 

saída para o mar, com o objetivo de negociar diretamente com os europeus (FORBES, 1951, 

v.2, p.87). A interligação estabelecida entre as constantes guerras feitas e a necessidade de 

abastecer o comércio transatlântico de escravos foi questionada por Boniface Obichere. 

Segundo ele, as interpretações as quais afirmam que a principal motivação do Daomé em fazer 

guerras com seus vizinhos era alimentar o tráfico de escravos estão equivocadas. Ainda de 

acordo com ele, os reinos da África Ocidental durante o século XIX expandiam-se 

territorialmente sobretudo quando as negociações diplomáticas falhavam (OBICHERE, 1978, 

p.13). 

AS “AMAZONAS” DO DAOMÉ SOB O OLHAR DE FREDERICK FORBES 

 A existência de um grupo de mulheres armadas no Daomé, chamadas de “amazonas” 

pelos viajantes, despertou questionamentos para os fatores que proporcionaram a formação e 

atuação desse grupo militar. A existência da dualidade, que representa a reciprocidade entre 

masculino e feminino, esteve presente em todos os níveis da sociedade daomeana (OBICHERE, 

1978, p.5). Na prática, isso representava que para cada cargo masculino existia outro 

equivalente exercido por uma mulher. Os principais pontos em que o papel central da dualidade 

na vida dos daomeanos podia ser visto eram a cosmogonia mitológica do Daomé, a história dos 

irmãos gêmeos que foram reis e a organização política, militar e espacial em Abomé.  

 A dualidade estava presente no mito explicativo da formação do mundo no Daomé. 

Segundo esse mito, Mawu e Lisa seriam os responsáveis pela criação do mundo, uma divindade 

feminina e outra masculina (LAW, 1993, p.255). Eles também representavam a 

complementariedade entre os opostos Lua e Sol, Ocidente e Oriente. Obichere descreve o mito 
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da seguinte forma: “Nos domínios do panteão do céu, há Mawu e Lisa. No reino da humanidade, 

há homens e mulheres e nos domínios das divindades da terra, a mesma dualidade existe”44.  

 A complementariedade entre os cargos foi observada por Forbes. Segundo ele, o 

primeiro homem do reino do Daomé era o Migan, seguido pelo Mehu, que era o grande ministro. 

Para os dois cargos havia outros dois que eram exercidos por mulheres que tinham deveres no 

harém. (FORBES, 1851, p.22-23). A dualidade como norteadora da vida dos daomeanos foi 

explicado por Nicolau Parés:  

(…) a lógica dualista que regia a visão do mundo dos daomeanos. O duplo do rei seria 

uma extensão da ideologia de que a completude ou totalidade só se realiza a partir da 

junção de complementos. A dualidade intrínseca à natureza que divide o masculino e 

feminino, ou que rege o nascimento dos gêmeos, por exemplo, encontraria 

correspondência no sistema de classificação binária que rege o pensamento humano. 

Essa interpretação explicaria esquemas cognitivos fundamentais como a divisão entre 

esquerda e direita, ou concepções cosmológicas como a que separa o mundo do visível 

dos vivos do mundo invisível dos mortos, ou a que concebe a divindade primordial 

Mawu-Lissa como um casal, emblemático da complementaridade da noite e do dia, 

do céu e da terra e outras (PARÉS, 2016, p.210). 

 

 A criação de um grupo de “amazonas” foi interpretada como uma consequência da 

dualidade daomeana. Elas representavam o setor feminino dos pelotões armados, 

conjuntamente com a ala masculina. Fontes afirmam que a existência da complementariedade 

entre masculino e feminino nos grupos armados fora uma criação de Gezo; no entanto, há 

registros de meados do século XVIII que afirmam existirem grupos armados femininos com os 

mesmos nomes que os pelotões masculinos (LAW, 1993, p.255). Segundo Forbes, os pelotões 

das “amazonas” guerreavam conjuntamente com suas contrapartes masculinas, formando um 

único grupo de combate. No entanto, a organização interna dos pelotões seguia a noção de 

interno/externo, direita/esquerda e feminino/masculino.   

 A dualidade presente nos espaços físicos em Abomé também foi relatado por Forbes. 

Segundo ele, havia separações entre as áreas masculinas e femininas, onde o interno 

representava o mundo feminino, enquanto o externo simbolizava o espaço masculino. Dentro 

dessa divisão, o palácio residencial do monarca somente poderia ser habitado por mulheres: 

suas esposas, filhas e escravas. Isso leva a crer que a estrutura organizacional de Abomé 

 

 

44 “In the domain of the Sky Pantheon, there is Mawu and Lisa. In the realm of mankind, there is male and female 

and in the domain of the earth deities, the same duality exists” (OBICHERE, 1978, p.5). 
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representava o princípio de complementariedade entre opostos vigente no Daomé do século 

XIX (BAY, 1998, p.11). Como resultado dessa lógica dualista, nas apresentações públicas onde 

as esposas e “amazonas” do rei também estavam presentes, elas deveriam ficar em locais 

exclusivo para as mulheres, chamado por Forbes como neutral ground ou “terreno neutro”. 

 As mulheres daomeanas eram atuantes e todos os setores da vida social, política e 

econômica, sendo uma particularidade dessa sociedade na comparação com as realidades de 

outros reinos da África Ocidental (OBICHERE, 1978, p.5). Apesar da presença de mulheres 

nos mais diversificados ramos organizadores da sociedade, elas em sua maioria 

desempenhavam funções relacionadas à vida familiar e a produção de alimentos (ALPERN, 

1998, p.48). Importante ressaltar que a sociedade daomeana apoiava-se na sobreposição dos 

homens em relação às mulheres, mesmo que fosse vigente a ideia de dualidade e de 

complementariedade entre opostos (ALPERN, 1998, p.48). O ingresso no grupo das 

“amazonas” representava a admissão de uma mulher no grupo feminino de elite do reino, 

gerando consequentemente grandes mudanças na posição ocupada por ela (ALPERN, 1998, 

p.49). Isto é, o ingresso no grupo de mulheres reais ou de “amazonas” representava a ascensão 

feminina, ainda que limitada, na sociedade patriarcal daomeana.  

 No interior da sociedade palaciana do Daomé, existiam muitas mulheres trazidas ao 

reino na condição de escravas, mas que foram absorvidas no âmbito da organização real (BAY, 

1998, p.190). Além de serem escravas, essas mulheres eram estrangeiras e traziam consigo 

outros elementos culturais e religiosos. Mas, por seus casamentos com pessoas importantes, 

como o rei, oficiais, príncipes ou mesmo como escravas das princesas, elas tinham o poder de 

alterar os elementos culturais do Daomé a partir de seu convívio com a população de Abomé, 

assim como o exemplo citado da kpojito de Tegbessu (BAY, 1996, p.190):  

Os reis do Daomé eram permitid[a] (...) a seleção de suas esposas somente entre as 

mulheres livres do Daomé e de mulheres escravas estrangeiras. Isso significou que 

várias das esposas do rei do Daomé foram escolhidas dentre as jovens escravas 

trazidas no retorno de campanhas militares em países estrangeiros45.  

 

 

 

45 “The kings of Dahomey were allowed by the constitution and usage of their kingdom to select their wives only 

from among the free women of Dahomey and from female slaves of foreign origin. this meant that several of the 

wives of the kings of Dahomey were chosen from among slave girls brought back from military campaigns in 

foreign countries.” (OBICHERE, 1978, p.12) 
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 Um elemento que despertou o interesse de Forbes foi a proibição de estabelecer 

contato, mesmo que apenas visual com as esposas do rei. O viajante considerou a norma como 

um sinal claro do ciúme de um soberano despótico (FORBES, 1851, v.1, p.26). Esse 

regulamento era criticado tanto por Forbes como por Burton que se incomodavam com a 

obrigação de virar para a parede antes da passagem delas. Apesar de considerar como um 

capricho de um rei autoritário, essa obrigação representava o estabelecimento de regras que 

deveriam ser obedecidas inclusive pelos europeus. Ou seja, havia o estabelecimento de limites 

na ação europeia o que reconhecia o poder das normas daomeanas em suas terras e, o que 

colocava os europeus em condição de igualdade com os nativos.  

 O número de esposas representava o poder de um homem dentro da sociedade 

daomeana. Segundo Forbes, o rei possuía em torno de milhares, os nobres aproximadamente 

centenas, outros tinham dezenas, enquanto os soldados eram impossibilitados de assegurar nem 

mesmo uma esposa (FORBES, 1851, v.1, p.26). As esposas simbolizavam poder para seu 

esposo, e seguindo essa lógica, o soberano era o que possuía o maior número de esposas. Com 

a valorização do número de esposas é possível supor que a consideração de todas as “amazonas” 

como esposas do rei seguia o desejo de aumentar os dependentes do monarca.  

 As “amazonas” eram denominadas em termos genéricos utilizados para representar 

papéis femininos convencionais, como mino – que significava “nossas mães” –, além de serem 

consideradas todas ahosis ou esposas do rei. Porém, a noção de esposa real era diferente do 

sentido usual do termo pois, no caso daomeano, representava as mulheres que habitavam o 

palácio, incluindo os eunucos, e não se limitando a representar as mulheres que estabeleciam 

relações sexuais com o rei (LAW, 1993, p.257). Outra expressão utilizada para representar as 

“amazonas” era o de filha do rei, sendo presente somente na literatura produzida pelos viajantes. 

Segundo Law (1993, p.157), o termo derivou provavelmente do sentido de submissão ou de 

dependência das guerreiras em relação ao rei. Inclusive a ideia de filho do monarca também era 

vivenciada entre os soldados masculinos do reino. No caso das mulheres livres daomeanas 

recrutadas para as fileiras militares das “amazonas”, a expressão filha pode representar que, 

após ingressar no grupo armado, ela se desvinculava de seus laços familiares para integrar uma 

nova linhagem (LAW, 1993, p.257). O casamento do monarca com mulheres de linhagens 

variadas representava que ele detinha o controle de todas as famílias do reino que, como 

consequência, lhes deviam obediência (LARSEN, 2009, p.5). Além do controle sobre as 

linhagens, o rei estabelecia controle intenso sobre suas esposas.  
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 Escravas das “amazonas” também viviam no palácio em Abomé. Eram responsáveis 

por auxiliá-las em suas atividades militares, como carregadoras dos armamentos e suprimentos, 

além de produzirem alimentos e disponibilizarem água (ALPERN, 1998, p.50). Há uma 

tradição oral, descrita no livro de Alpern, que a sedução de duas “amazonas” sobre uma 

liderança Iorubá, tendo com isso conseguido uma vitória sobre o reino dele. A partir daí, 

podemos considerar que as “amazonas” não eram utilizadas somente nos campos de batalha 

como guerreiras, mas também como agentes de espionagem a serviço do Daomé (ALPERN, 

1998, p.51). 

 Outro elemento que representava o controle do monarca sobre o corpo de suas esposas, 

incluindo as “amazonas”, era a exigência do celibato. Forbes e outros viajantes afirmam que 

as mulheres guerreiras do Daomé viviam todas em castidade (LAW, 1993, p.255). Essa 

afirmação parte do princípio de que todas elas eram esposas do rei, apesar de poucas manterem 

relações com o monarca (LAW, 1993, p.256). Se um rei se interessasse fisicamente por uma 

amazona, provavelmente ela seria desligada de suas atividades militares para ficar à disposição 

do monarca. Sobre a castidade como algo exigido das “amazonas”, Forbes relata:  

(…) são as “amazonas” em cuja castidade podemos acreditar, quando temos em mente 

que o esforço extremo de uma paixão apaga o próprio sentido das outras. As 

“amazonas”, enquanto se entregam à excitação das mais terríveis crueldades, 

esquecem os outros desejos de nossa natureza decaída46. 

 

 Para além do celibato, viajantes afirmaram que todas as “amazonas” eram virgens. No 

entanto, algumas delas foram recrutadas como força militar para o Daomé por captura, punições 

judiciais ou foram entregues por seus maridos que as consideravam violentas, inviabilizando a 

ideia de virgindade como diferencial das “amazonas”. (LAW, 1993, p.256). Forbes foi um dos 

que dissertou sobre o caráter nocivo do tráfico de escravos, juntamente com o grande número 

de esposas reais, impactando as baixas taxas demográficas do reino. Ele apontou a virgindade 

das “amazonas” como agravante dessa situação: “A multiplicidade de esposas desfrutadas pelo 

 

 

46 “(...) then are the amazons, in whose chastity we may believe, when we bear in mind that the extreme exercise 

of one passion will generally obliterate the very sense of the others. The amazons, while indulging in the 

excitement of the most fearful cruelties, forget the other desires of our fallen nature.” (FORBES, 1851, v.1, p.134) 
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rei e seus ministros, e a seleção e separação de milhares de virgens como “amazonas”, deixam 

poucas mulheres com as quais se possa aumentar a população (...)”47 

 Infringir o celibato podia levar a punições, sobretudo se a “amazona” ficasse grávida. As 

condenações eram aplicadas por militares femininas; no entanto, poucas teriam recebido penas 

máximas por suas transgressões (ALPERN, 1998, p.45). As “amazonas” também poderiam ser 

libertadas da obrigatoriedade do celibato em períodos estabelecidos ou até mesmo se casar com 

oficiais daomeanos por estarem inaptas para exercer suas funções militares (ALPERN, 1998, 

p.45). Manter relações sexuais com outro homem que não o rei era considerado adultério, sendo 

essa infração penalizada com a morte (LAW, 1993, p.256). Forbes informa que as “amazonas” 

frequentemente se negavam a incriminar seus parceiros, mesmo tendo conhecimento de que 

ambos seriam decapitados como punição (FORBES, 1851, v.1, p.135). Ele e outros viajantes 

interpretaram que a imposição da abstinência sexual gerava um aumento na crueldade e 

violência aplicados por essas mulheres nos campos de batalha. Essas ideias foram mais 

abordadas no relato de Richard Burton, como veremos no capítulo correspondente.  

DE GUARDAS REAIS A MILITARES 

 Devido à proibição de homens frequentarem as habitações reais, sobretudo onde 

moravam as esposas do rei, foi comum em muitas sociedades africanas armar os habitantes dos 

palácios. Forbes afirmava que os daomeanos produziam um compilado de ervas com poderes 

místicos para serem colocados nos acessos as áreas femininas, como forma de limitar o 

adultério (FORBES, 1851, v.2, p.82).  

  O uso de mulheres armadas foi relatado por Bosman durante sua passagem pelo reino 

de Uidá no século XVIII. Nesse caso, as esposas reais com treinamento militar se apresentavam 

como um grupo específico de mulheres reais, demonstrando a organização e necessidade de 

seus serviços (ALPERN, 1998, p.25-26). Como resultado das intensas relações estabelecidas 

entre o Daomé e Uidá, é possível afirmar que o emprego de mulheres, a princípio como guardas 

reais, tenha se originado de a proibição da morada real ser frequentada por homens, assim como 

 

 

47 “The multiplicity of wives enjoyed by the king and his officers, and the selection and separation of thousands 

of virgins as “amazons”, leave but few females wherewith to increase the population (…) (FORBES, 1851, v.1, 

p.137-138) 
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se dava em Uidá (ALPERN, 1998, p.26). A partir da necessidade de fazerem sua própria 

proteção, a do monarca e a do palácio, havia treinamento e instrução bélica das esposas reais, 

apontada como a gênese da utilização de mulheres nas atividades de proteção:  

Não há dúvidas, no entanto, que as mulheres armadas do Daomé protegiam tanto a 

pessoa real, quanto o palácio durante o século XVIII. Dificilmente poderia ter sido de 

outra forma, considerando que, com exceção do rei, nenhum outro homem poderia 

habitar o palácio. As únicas exceções possíveis eram os eunucos, alguns castrados no 

palácio, com idades entre 18 e 20 anos, que partilhavam a guarda com as mulheres48 

(ALPERN, 1998, p.27). 

 No século XVIII, durante o reinado de Agaja, foi instituído o treinamento constante 

dos soldados daomeanos, em um sinal inequívoco a importância da guerra para aquela 

sociedade. No caso da instrução militar masculina, homens passaram a ser recrutados ainda 

muito jovens, a partir dos doze anos, e treinados por guerreiros mais experientes (LÉPINE, 

2000, p.142). Foi também no reinado de Agaja que se iniciou o emprego de mulheres nos grupos 

armados do Daomé, motivado pela necessidade de ampliar a força nas guerras contra Uidá e 

Popó (LÉPINE, 2000, p.142). Apesar de o exército daomeano ser, na época, menor que o dos 

reinos vizinhos, possuía qualidades e conhecimento de guerra, ou seja, superavam os demais 

em estratégia de combate (LÉPINE, 2000, p.142). O emprego pioneiro de mulheres nos 

conflitos do Daomé contra Uidá e Popó foi narrado por Snelgrave. Além disso, foi atribuída a 

Agaja a inovação de alocar mulheres nas atividades de guerra e não apenas mantê-las restritas 

à segurança dos palácios, sendo esse considerado por Herskovits o início das “amazonas” no 

Daomé (ALPERN, 1998, p.29). Robin Law contesta essa afirmação. Segundo ele, Agaja 

utilizou mulheres nos conflitos externos em caráter excepcional, ou seja, isso não representou 

o momento de criação das “amazonas”. A partir da necessidade, Agaja empregou mulheres que 

eram suas guardas reais em confronto militar contra inimigos estrangeiros (LAW, 1993, p.249). 

Durante o século XVIII as mulheres ainda eram guardas reais, não possuindo características de 

um exército treinado sistematicamente para defender e dominar povos fronteiriços.  

 

 

48 “There is no doubt, however, that in Dahomey armed women guarded both the royal person and the palace 

during the eighteen century. It could hardly have been otherwise since men other than the king could not inhabit 

the palace. The only possible exceptions were eunuchs, some castrated in the palace at the age of eighteen or 

twenty, who shared guard duty with the women (ALPERN, 1998, p.27) 
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 Já o relato de Forbes reconheceu Kpengla como o fundador do exército das 

“amazonas”, mas com configurações mais modestas do que as verificadas no século XIX 

(ALPERN, 1998, p.34). Os relatos de viagem apresentam uma estimativa do número de 

mulheres armadas em diferentes épocas: os registros do século XVIII contabilizam entre 100 e 

800, enquanto as narrativas do século XIX calculam de 4000 a 8000 mulheres armadas 

(ALPERN, 1998, p.73). O aumento foi significativo, sobretudo durante o reinado de Gezo, em 

que Forbes contabilizou 5000 mulheres (FORBES, 1851, v.1, p.15) 

 Não podemos considerar Gezo como o criador das “amazonas”, pois mulheres já 

faziam a guarda real desde o século XVIII. Nos primeiros anos de seu reinado somente, as 

mulheres foram empregadas como seguranças do palácio. A grande inovação deu-se em relação 

à organização militar, em que elas se apresentavam como soldadas e não somente como agentes 

cerimoniais. O emprego das “amazonas” nos conflitos externos do reino se iniciou em torno da 

década de 1840 (LAW, 1993, p.250). Forbes relata a guerra do Daomé contra Attahpahms, em 

1840, e que o Daomé sofreria a possível derrota de seus soldados masculinos. Nessa 

emergência, foram convocadas as “amazonas” e, segundo o viajante, elas tiveram um peso 

decisivo na vitória daomeana no combate (FORBES, 1851, v.1, p.16-17). 

A vitória na guerra contra Attahpahms foi usada pelas “amazonas” como argumento a 

favor do envio delas para a guerra contra Abeokuta em 1851. No contato entre Gezo e Forbes, 

foi oferecido ao viajante a apreciação de um desfile de “amazonas”, o que o europeu diz ter 

aceitado com grande prazer (FORBES, 1851, p. 77). Em outra ocasião, o viajante afirmou que 

o monarca daomeano tinha grande orgulho de suas “amazonas”, que rivalizam com seus 

soldados do sexo masculino (FORBES, 1851, v.2, p. 62). 

 O grupo das “amazonas” seria dividido entre as mais experientes – integravam as 

trabuqueiras –, seguido das mosqueteiras, das caçadoras de elefantes, das barbeiras e das 

arqueiras. As caçadoras de elefantes eram as mais valentes; as barbeiras portavam apenas armas 

brancas, enquanto as arqueiras eram as mulheres mais jovens e que se apresentavam nos desfiles 

públicos (LÉPINE, 2000, p.143). Elas integrariam o centro na formação tradicional das forças 

armadas do Daomé que, por sua vez, organizava-se em alas: a direita comandada pelo Migan, 

a esquerda pelo Mehu e o centro pelas “amazonas” (LÉPINE, 2000, p.143). Apesar das 

restrições impostas às mulheres reais, as “amazonas” lutavam lado a lado com os soldados 

homens, formando um pelotão único durante os conflitos. Porém, o controle de seus corpos em 

situações para além da guerra permanecia a cargo do rei, sendo punido todo aquele que tentasse 

uma investida sexual com essas mulheres (LARSEN, 2009, p.8). 
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 Na descrição das “amazonas”, dois elementos foram frequentemente relatados por 

Forbes: a bravura e superioridade técnica das mulheres e o espaço indefinido das “amazonas” 

na divisão binária entre os gêneros. A valentia era um atributo constante nas descrições de 

Forbes, presente inclusive na ilustração presente no corpo de seu relato. 

 

 

Figura 3: “Seh-Dong-Hong-beh: an amazon in the Dahoman army” 

(Fonte: FORBES, 1851, v.1, p.24) 

 

 A “amazona” da imagem foi representada com bravura, segurando um mosquete em uma 

mão e uma cabeça decepada na outra. Suas feições são tranquilas apesar da situação de 

violência. Seu vestuário não condiz com o relatado no livro, pois elas são descritas vestindo 

túnicas longas e com capas com imagens de caveiras (FORBES, 1851, v.1, p.28-29). Já na 

imagem, a “amazona” está vestindo uma túnica listrada, curta e com um cinto contendo uma 
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espada. Ela está descalça visto que o uso de sandálias era exclusivo do rei. Outro ponto 

divergente entre as descrições era sobre a uso de colares de vidro e coral.  

Um momento que contribuiu para a ideia de Forbes sobre a valentia das “amazonas” foi 

a guerra de contra Attahpahms. Nesse conflito foi exposta a coragem das delas e a superioridade 

técnica em detrimento de seus pares masculinos. A convocação delas teria sido decisiva para a 

vitória daomeana. Devido a esse conflito vitorioso a partir da atuação das “amazonas”, elas se 

propuseram incessantemente para que o monarca as enviasse para lutar contra Abeokuta. 

Durante o juramento de fidelidade que ocorreu durante os “Costumes”, esse desejo de integrar 

os pelotões contra Abeokuta esteve presente em quase todas as falas das “amazonas”.  

 As “amazonas” ocupavam um espaço anteriormente exclusivo dos homens, podendo 

gerar a interpretação delas como exemplos do conflito existente entre homens e mulheres por 

espaços de atuação. A superioridade militar, apesar de seu contingente menor, foi reconhecida 

pelo olhar europeu. A existência das mulheres guerreiras, dotadas de valentia e bravura, 

alteraram as noções estanques de esfera masculina e feminina (LAW, 1993, p.257). Porém, as 

“amazonas” descritas por Forbes reivindicaram para si a identidade masculina, afirmando não 

serem mais mulheres. Ou seja, as características de valentia e bravura de guerreira estavam 

associadas a qualidades masculinas. Já que as “amazonas” apresentavam todos esses atributos, 

elas eram, portanto, homens. Law explica: “O estereótipo tradicional associando coragem com 

masculinidade foi assim confirmado em vez de subvertido. De modo inverso, as “amazonas” 

paradoxalmente reproduziram a correspondência estereotipada que vincula feminilidade com 

covardia”49. 

Essa ideia está presente no excerto a seguir: 

As “amazonas” não deveriam se casar e, em sua própria declaração, elas tinham 

mudado de sexo. “nós somos homens”, diziam elas, “não mulheres”. Todas se vestem 

e comem como [homens], homens e mulheres se imitam mutualmente; o que o homem 

faz, as “amazonas” se esforçam para superar. Todas elas tomam grande cuidado com 

suas armas, polindo os barris, e exceto quando em uso, eles são mantidos protegidos 

(…)50 (FORBES, 1851, v.1, p.23) 

 

 

49 “The traditional stereotype associating courage with masculinity was thus endorsed rather than subverted. 

Conversely, the Amazons paradoxically reproduced the corresponding stereotype linking femininity with 

cowardice.” (LAW, 1993, p.258).   

50 “The amazons are not supposed to marry, and, by their own statement, they have changed their sex. “We are 

man”, say they, “not women”. All dress alike, diet alike, and male and female emulate each other; what the males 
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 Apesar de se auto intitularem homens, a existência e atuação das “amazonas” não pode 

deixar de lado seu sentido simbólico de redesenhar as fronteiras entre os gêneros e seus espaços 

não podem ser ignorados (ADAMS, 2010, p.6). Faz-se necessário reconhecer que a sociedade 

daomeana se relacionava com a presença feminina de forma distinta da vivenciada na Europa 

no mesmo período, pois no âmbito africano, as mulheres poderiam ocupar cargos de ministras, 

administradoras e chefes militares como complementos dos cargos masculinos. Os arquétipos 

elaborados sobre as mulheres europeias e das não europeias eram ambos legitimadores do 

controle do homem sobre elas. As primeiras eram caracterizadas como domésticas, pouco 

sexualizadas e subordinada ao seu parceiro, enquanto a mulher colonizada era hipersexualizada, 

moralmente inferior e subordinada aos brancos, homens e mulheres (ADAMS, 2010, p.4).  

 Outras duas ações protagonizadas pelas “amazonas” foram elementares na representação 

elaborada pelo viajante sobre elas: a caça aos elefantes e a prática de decepar as cabeças dos 

inimigos e levá-las ao monarca. Casos de ambos os tipos foram descritos no relato de Forbes e 

ajudaram a elaborar a imagem delas como violentas e cruéis.  

 As “amazonas” envolvidas especificamente na caça aos elefantes eram denominadas de 

Gbet e caracterizadas como as mais valentes do grupo. Essa prática teria antecedido a 

incorporação delas ao exército, ou seja, antes de lutarem contra inimigos externos do reino, as 

“amazonas” eram responsáveis pela caça dos elefantes e pela proteção real. O objetivo das 

caçadas era abastecer o reino de marfim e de carne para serem servidas durante os festejos reais 

(ALPERN, 1998, p.20). Segundo Forbes, a alimentação baseada em carnes era rara no Daomé, 

devido a sua escassez. No entanto, ele menciona o consumo de carnes como produtos ingeridos 

exclusivamente pela monarquia daomeana (FORBES, 1851, v.1, p.156-157). Esse alimento 

possuía grande valor para os daomeanos e era exclusivo do monarca e seus ministros, enquanto 

o marfim era utilizado em trocas comerciais com os mercadores de Uidá (FORBES, 1851, v.1, 

p.157).  

No reinado de Wegbaja, a atividade já era descrita pelos viajantes que estiveram na 

região. As mortes eram comuns durante os enfrentamentos entre elefantes e mulheres, fazendo 

da atividade um ato de coragem valorizado no reino. Por isso, quando retornavam das caçadas, 

 

 

do, the amazons will endeavor to surpass. They all take great care of their arms, polish the barrels, and, except 

when on duty keep them in covers” (FORBES, 1851, v.1, p.23) 
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as “amazonas” costumavam expor caudas, cabeças e presas dos animais como demonstração 

do sucesso da caçada (ALPERN, 1998, p.20-21).  

 Forbes dedica uma seção de seu primeiro volume ao reino animal, destinada à análise de 

alguns animais importantes para a economia do reino, incluindo os elefantes. Eles circulavam 

pelo território próximo ao Daomé e eram vistos com temor religioso (FORBES, 1851, v.1, 

p.157). Para caçar elefantes, as “amazonas” formavam dois regimentos que se deslocavam até 

uma área pantanosa, pois os animais abrigavam-se em locais próximos da água. Nesse 

ambiente, as “amazonas” obtinham sucesso a partir do uso de armas de fogo; no entanto, com 

o conhecimento que detinham sobre os hábitos dos elefantes, elas aguardavam áreas externas 

dos pântanos secarem, sabendo que os animais adentrariam ainda mais e perderiam a saída 

desse ambiente (FORBES, 1851, v.1, p.158). No centro do pântano, as “amazonas” cercavam 

os animais e faziam sua caçada.  

 Devido ao alto valor obtido pelo marfim, Forbes relata que muitos senhores enviavam 

seus escravos para o centro do pântano em busca de restos de elefantes que morreram por não 

encontrarem a saída desse ambiente (FORBES, 1851, v.1, p.158). Duncan, vice-cônsul inglês 

em Uidá e viajante britânico, fez o pedido de um elefante para Gezo, a fim de enviá-lo ao Royal 

Zoological Society. O rei negou o pedido, alegando ser inviável o transporte de um animal desse 

porte, ainda mais vivo (FORBES, 1851, v.1, p.159). 

 A caça aos elefantes perdurou até a invasão francesa no Daomé, no início de 1890 

(ALPERN, 1998, p.21). Há a hipótese de que as caçadoras de elefantes tenham se unido com 

outro grupo de “amazonas” para combater a invasão francesa, pois se eram capazes de abater 

animais imensos, também poderiam combater soldados (ALPERN, 1998, p.21). Para além de 

seu caráter utilitário, as caçadoras de elefantes simbolizavam a valentia e coragem dessas 

mulheres, pois elas enfrentavam esses animais apesar de todos os perigos. Durante a exposição 

das partes dos corpos dos elefantes, elas demonstram orgulho e presenteavam o rei e seus 

funcionários. 

DECAPITAÇÃO DE CABEÇAS INIMIGAS 

 A presença de crânios decepados foi descrita extensivamente por Forbes, estando essas 

partes do corpo expostos pelas paredes e portões ou amontoados em Abomé. Outros viajantes 

que estiveram no reino durante o século XVIII apontaram esses mesmos elementos (LAW, 

1989, p.402). Os numerosos crânios expostos no Daomé simbolizam a importância que tais 
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elementos possuem dentro de uma sociedade com princípios guerreiros. Os restos mortais de 

humanos representavam o êxito do reino nas guerras e no combate contra seus inimigos, o que 

demonstravam valentia e sabedoria militar.  

 A origem das cabeças expostas no Daomé poderiam ser duas: a partir de conflitos 

armados ou dos sacrifícios humanos. Nos conflitos armados do Daomé, ocorria a prática dos 

soldados, inclusive as “amazonas”, venderem as cabeças dos inimigos ao rei daomeano. Dentre 

os sacrificados durante os “Costumes”, havia prisioneiros de guerra e daomeanos condenados 

por crimes. É importante ressaltar que o rei possuía o monopólio sobre as cabeças de todos no 

reino: caso um daomeano fosse condenado ao sacrifício, não poderia contestar pois sua cabeça 

não lhe pertencia, mas sim ao monarca (LAW, 1989, p.405-407).  

 Possuir a cabeça do monarca de um reino conquistado era como um troféu de sua vitória. 

Por isso, esses suvenires eram expostos evidenciando que o domínio estava assegurado (LAW, 

1989, p.402). As “amazonas” também decepavam a cabeça dos inimigos durante os conflitos, 

sendo afirmado por Forbes que elas eram aconselhadas a adotarem essa prática diante dos 

soldados rivais. Ao descrever o ritual, Forbes relatou que as “amazonas” dançavam enquanto 

assassinavam os inimigos e degolavam suas cabeças. (FORBES, 1851, v.1, p.23-24). Essa 

passagem representou as “amazonas” como guerreiras altamente cruéis que se divertiam 

enquanto decepava as cabeças inimigas.  

 A decapitação e exposição de crânios não era exclusiva do Daomé. Outros reinos 

próximos também tinham essa tradição antes mesmo da fundação do Daomé. Locais como Uidá 

e Alada já tinham essa tradição ao menos desde meados do século XVII, segundo viajantes que 

estiveram nessas localidades. No entanto, o valor dado a essas cabeças era distinto pois, apesar 

do rei de Uidá pagar o pecúlio para seus soldados de acordo com o número de cabeças trazidas 

por eles, os crânios não ficavam com o rei. Ou seja, os soldados levavam as cabeças apenas 

como comprovante de seu sucesso na guerra. Já no Daomé havia o direito exclusivo do rei de 

possuir e apresentar os crânios (LAW, 1989, p.405-406). 

Um dos pressupostos básicos na relação entre “amazonas” e o soberano era a ideia de 

fidelidade. Durante um desfile militar de “amazonas” em Abomé, Forbes presenciou a 

demonstração de lealdade das guerreiras para com seu soberano. Nessa ocasião, estavam 

presentes todos os ministros, cabeceiras e militares do reino, além das lideranças militares 

femininas, a Kpojito (rainha-mãe) e toda a corte das mulheres. No decorrer da cerimônia, as 
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mulheres ocuparam o espaço à frente dos homens, enquanto a Kpojito ficou adiante do rei 

(FORBES, 1851, v.2, p.105-107). 

O que foi chamado por Forbes de pacto de fidelidade das “amazonas” se apresentava 

como um desfile militar com grande número de mulheres guerreiras que, diante do rei, juravam 

lutar com bravura e nunca abandonar um conflito. A fidelidade ao reino e, sobretudo, ao 

soberano, era superior ao medo da morte, segundo falas atribuídas a elas. Em uma das falas das 

“amazonas” fica evidente a devoção dessas mulheres em relação aos reis do Daomé: “Pela 

descendência dos reis eu juro nunca recuar”51 (FORBES, 1851, v.2, p.108). 

Além da promessa de serem fortes e corajosas, as “amazonas” se comprometiam a voltar 

ao reino com riquezas, que provavelmente significava carne de elefante ou cativos. Uma das 

“amazonas” teria dito a seguinte frase a Gezo: “quando os Attapahms nos ouviram chegar, eles 

fugiram. Se nós formos a guerra e alguém retornar sem conquistas, leve-a para morrer! Se eu 

recuar, minha vida estará a misericórdia do rei. Seja qual for a cidade atacada, nós iremos 

conquistá-la!”52. A experiência na guerra contra Attahpahms esteve presente nas falas 

atribuídas às “amazonas” nos juramentos daquele ano. A vitória conquistada durante esse 

conflito devido a atuação das mulheres foi utilizada como justificativa para fundamentar o 

desejo delas de também serem enviadas à luta contra Abeokuta.  

Outro ponto relevante nessa cerimônia é a clara centralidade que a guerra ocupava na 

vida dos daomeanos. Uma das “amazonas” teria afirmado que a guerra é sua grande amiga e 

que sem ela não há os itens básicos para a vida, por isso ela pede que a envie para o conflito 

onde conquistará ou morrerá (FORBES, 1851, v.2, p.108). Outras falas elucidativas foram 

atribuídas às “amazonas”: “minha boca não pode dizer nada a não ser a guerra. Nos dê 

Abeukuta!”53,ou “Para que viemos aqui? Não para nos mostrar, mas para perguntar ao rei sobre 

a guerra.”54 

 

 

51 “By the king’s offspring i swear never to retreat” (FORBES, 1851, v.2, p.108). 

52 “When the Attahpahms heard we were advancing, they ran away. If we go to war, and any return not conquerors, 

let them die. If I retreat, my life is at the king’s mercy. Whatever the town to be attacked, we will conquer, or burry 

ourselves in its ruins”. (FORBES, 1851, v.2, p.107). 

53 “My mouth can speak of nought but war. Give us Abeahkeutah” (FORBES, 1851, v.2, p.117). 

54 “What came we here for? Not to show ourselves, but to ask the king for war.” (FORBES, 1851, p.117). 
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 Depois dos desfiles, ocorria o pronunciamento real, quando ele bebia, dançava e 

entregava presentes em homenagem a elas e suas lideranças. Nesse desfile de cinco regimentos, 

Forbes contabilizou aproximadamente 2400 guerreiras (FORBES, 1851, v.2, p.121).  

 As “amazonas” receberam visibilidade dentro das produções literárias europeias do 

século XIX por conta de sua singularidade. Mulheres armadas não faziam parte do imaginário 

europeu e era sem precedentes no velho continente. Forbes se dedicou a representa-las em 

diferentes situações cotidianas do Daomé, no entanto, a presença delas era mais evidente 

durante os “Costumes”. Apesar de associarmos, quase automaticamente, as “amazonas” 

somente a atividades militares, Forbes proporcionou o conhecimento de outras facetas e funções 

desenvolvidas por elas, como por exemplo, de magistradas. Devido a dualidade que organizava 

a sociedade daomeana, mulheres eram presentes em cargos de poder, da mesma forma que 

ocorriam com os homens.  

 Algumas hipóteses podem ser elaboradas sobre as motivações que levaram Forbes a 

descrever os rituais e os papeis desempenhados pelas “amazonas”: a primeira poderia ser devido 

a excentricidade desse pelotão feminino, algo até então inédito aos olhos de Forbes. Por outro 

lado, é possível entender essa dedicação como um esforço em demonstrar a “barbárie” 

vivenciada no Daomé. A ideia de empregar mulheres como soldadas, poderia ser compreendido 

como um sinal de total desordem social, em que os papeis tradicionais não eram respeitados.  

O reinado de Gezo foi um momento determinante na história das “amazonas” pois, 

ocorreram transformações em suas funções. Se a princípio elas eram apenas guardas reais que 

protegiam o palácio e o soberano nos âmbitos internos de Abomé, no século XIX elas souberam 

aproveitar a necessidade crescente de forças militares no reino. Além disso, as “amazonas” 

também se beneficiaram com o temor que assolou o rei Gezo da eminência de um coup d’etat, 

assim como ele fez com seu antecessor. Gezo reconhecia o poder presente no corpo militar das 

“amazonas” e evitava que conflitos pudessem ocorrer entre ambos. As “amazonas” detinham 

poderes no funcionamento do reino Daomé, tanto na esfera política quanto social e elas tinham 

consciência desse poderio.  

A visão de Forbes sobre as “amazonas” era baseada na ideia de coragem, fidelidade e 

superioridade militar em comparação com seus pares masculinos. Em diferentes passagens ele 

aponta que as “amazonas” eram menos numerosas, mas que eram muito bem treinadas e 

superam os pelotões masculinos que possuíam muitos soldados a mais. Quanto a aparência das 

“amazonas”, Forbes as descrevem com atributos masculinos, no entanto, não as caracterizou de 
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forma repulsiva. Na seção judicial dentro dos “Costumes” ficou evidente o protagonismo e 

poder de atuação das “amazonas” em outros setores do Daomé.  
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CAPÍTULO 3 – REINO DAOMÉ E AS “AMAZONAS” DE RICHARD 

BURTON 

 

Ele estava tomado por uma espécie de demônio: tinha de viajar, vaguear, explorar 

Edward Rice55 

 

 A mission to Gelele, king of Dahome: with notices of the so called “amazons”, the grand 

customs, the yearly customs, the human sacrifices and the present state of the slave trade and 

the negro’s place in nature é o relato de autoria de Richard Francis Burton, viajante que 

desempenhou o papel de representante inglês e transitou pelos principais reinos da costa 

ocidental da África, na segunda metade do século XIX. Burton começou sua viagem por 

Fernando Pó, local onde já ocupava o cargo de cônsul desde 1861, seguindo para Lagos, Uidá, 

Aladá e por fim Abomé, capital do reino do Daomé, que descreveu com maiores detalhes do 

que suas vivências em outras localidades. 

 O título do relato elucida os temas caros para Burton em sua trajetória como viajante, 

além de pontuar as temáticas que receberam análises mais densas em seu texto. As “amazonas” 

são o primeiro elemento aludido no título, apesar de não ser a temática mais amplamente 

analisada pelo autor. Os “grandes costumes”, os “costumes anuais” e, consequentemente, os 

sacríficos humanos, ocuparam o centro das observações do autor. Contudo, tal procedimento 

narrativo não foi algo exclusivo dele, já que essas temáticas costumavam se destacar nos textos 

dos demais viajantes ingleses sobre o Reino do Daomé. Apesar de ter atuado como cônsul em 

Fernando Pó e, a partir daí ter produzido relatos sobre âmbitos africanos56, sua obra mais 

 

 

55 RICE, Edward. Sir. Richard Francis Burton: o agente secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama 

Sutra e As Mil e uma Noites para o Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 384. 

56 Burton produziu seis obras que descreveram e analisaram locais africanos: Goa and the Blue Montains, or six 

months of sick leave (1851), The lake regions of central equatorial Africa, with notices of the lunar mountains and 

the source of the white Nile; being the results of an expedition undertaken under patronage of His majesty’s 

government and the Royal Geographical Society of London (1860), Abeukuta and the Cameroon Mountains: an 

exploration (1863), Wanderings in West Africa from Liverpool to Fernando Pó (1863), A mission to Gelele, king 

of Dahome (1864) e Two trips to gorilla land and the cataracts of the Congo (1876). 
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conhecida foi The personal narrative of Pilgrimage to Mecca and Medina (1855-1856). Nela, 

são narradas suas experiências como peregrino em Meca, algo reservado exclusivamente para 

muçulmanos. Daí se originou a admiração e reconhecimento que a obra obteve entre os leitores. 

Um dos pontos fundamentais para o sucesso dessa missão foi o fato de Burton conhecer a língua 

e cultura árabe, possibilitando sua entrada disfarçado de nativo. O aprendizado de línguas 

estrangeiras foi uma habilidade de Burton ao longo da vida e pode ser compreendida a partir de 

sua trajetória como viajante desde muito jovem57. 

 A vida e obra de um escritor são elementos interligados, tornando-se fundamental abordar 

aspectos da vida do autor que nos auxiliem a compreender as visões defendidas em seus 

escritos. O objetivo aqui não é produzir uma biografia sobre Burton, mas pontuar eventos 

importantes em sua vida que nos ajudem na problematização das ideias que ele apresenta acerca 

do Daomé e, sobretudo, das “amazonas”. Neste capítulo, será analisado o relato de Burton A 

mission to Gelele, objetivando compreender os projetos do autor para o “desenvolvimento” das 

terras africanas, suas concepções sobre raça e suas determinações. Essas discussões 

introduzirão o entendimento acerca das representações do reino, do monarca e dos nativos, 

temáticas centrais desta pesquisa. 

 Primeiramente, é importante destacar que, apesar das missões europeias na África terem 

como propósito principal o reconhecimento de áreas onde poderiam desenvolver o comércio e 

a dominação de territórios, Burton nutria o desejo de desbravar terras estranhas, ser o pioneiro 

em regiões até então desconhecidas do europeu. Burton expressa em sua obra a glorificação de 

si mesmo e de seus feitos. Essa característica de personalidade pode ter se originado de sua 

trajetória móvel ao longo dos anos de formação. 

 Richard Francis Burton era natural de Torquay, Inglaterra. Nasceu em 1821, filho de 

Joseph Burton, militar, e de Martha Baker, de origem “relativamente abastada, embora sem 

nenhuma titulação de nobreza” (GEBARA, 2010, p. 23). Ele vivenciou mudanças constantes, 

abandonando a Inglaterra ainda na infância para viver em outras localidades, algo possível 

somente pela condição financeira de sua família. Esse foi o começo de uma trajetória marcada 

 

 

57 Segundo (CARVALHO, 2007, p.43), essa obra recebeu maior destaque por ter sido bem-sucedida, apesar do 

perigo que Burton correu. Além disso, “(…) é preciso destacar que a Pilgrimage não é um livro tão virulento, 

polêmico e racista quanto as suas obras sobre a África, contendo temas de grande apelo comercial na Inglaterra, 

como o “Oriente” e a religião islâmica” (CARVALHO, 2017, p. 43 e 30). 
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por deslocamentos constantes, o que na vida adulta ele consideraria negativo para seu interesse 

em seguir carreira diplomática. Devido a esse estilo de vida, Burton estudou em locais 

diferentes, apesar da predileção de seu pai pelas instituições inglesas de ensino, o que fez a 

família se estabelecer temporariamente na Inglaterra (CARVALHO, 2017, p. 32-33). 

Sua carreira como oficial iniciou após o fracasso da pretendida carreira acadêmica em 

Oxford58, de onde foi expulso por infringir as normas estabelecidas pela instituição. Para 

compensar esse desligamento, seu pai adquiriu um posto oficial na Companhia das Índias 

Orientais e Burton seguiu para Bombaim, na Índia, para ingressar sua carreira militar. Na  

Inglaterra, as primeiras décadas do século XIX foram marcadas pela valorização da carreira 

militar como um caminho à ascensão social para jovens ingleses. O envolvimento britânico em 

conflitos armados foi iniciado com a guerra contra o Afeganistão em 1839 (CARVALHO, 

2010, p. 36), sendo esse o primeiro de uma série de combates destinados à expansão do 

imperialismo em áreas não europeias. Segundo Gebara (2010, p. 24) quando da chegada de 

Burton à Índia, a Inglaterra expandia-se por esse território por meio de várias anexações, como 

Scind em 1842 e o Punjab em 1846-49. Foi exatamente para o Scind (hoje parte do Paquistão) 

recém-anexado que Burton se dirigiu em seus primeiros meses no Oriente. 

 Com as conquistas dos territórios orientais pelos ingleses, houve uma euforia com as 

possibilidades comerciais que essas áreas ofereciam. Dessa forma, podemos compreender as 

motivações que levaram o pai de Burton a comprar um posto na Companhia. Apesar do 

reconhecimento que essa carreira proporcionava, ela era vista como inferior quando comparada 

à trajetória de um oficial da Coroa. Apesar do desejo de Burton em ocupar um cargo militar de 

destaque, ele encontrou empecilhos (CARVALHO, 2017, p. 36). 

 Em seus primeiros anos na Índia, Burton empenhou-se no aprendizado de línguas nativas 

e, devido a esse conhecimento, pode coletar informações de interesse para a Companhia entre 

os nativos (GEBARA, 2010, p. 24). Ainda em território indiano, ele conheceu a cultura e a 

língua árabes, fundamentais para suas viagens aos locais onde se falava o idioma. A circulação 

proporcionou a aprendizagem de idiomas diferentes. Esse conhecimento suscitou sua aceitação 

entre os nativos e o habilitou para atuar como informante dos ingleses. Após seu retorno à Grã-

 

 

58 Os escritos de Burton foram marcados por uma grande prolixidade, o que, segundo RICE (1991, p. 383), ocultou 

seu potencial e conteúdo. Burton “produzia livros (bem como todas as outras coisas que enchiam seu espírito: 

artigos, relatórios oficiais, cartas e ensaios) como uma espécie de autômato desenfreado (...)” (RICE, 1991, p.383). 
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Bretanha em 1849, Burton se distanciou da Companhia e ingressou em atividades de caráter 

exploratório. Foi o início de uma série de viagens financiadas pela Royal Geographical Society, 

que possuía interesses nesses deslocamentos: 

O financiamento da RGS para essas viagens é bastante esclarecedor quanto aos 

objetivos explícitos destes empreendimentos, quais sejam, tornar conhecidas regiões 

estranhas à Europa, preencher vazios nos mapas europeus e possivelmente abrir 

caminho para o desenvolvimento de atividades comerciais. Além disso, a relação entre 

a RGS e o Império Britânico são praticamente diretas (GEBARA, 2010, p.25). 

 

 Os objetivos das missões exploratórias da RGS extrapolavam o sentido científico. A 

instituição ganhou contornos de empreendimento comercial movido pelos anseios ingleses na 

expansão de suas áreas de influências, o que significava aumentar seus mercados consumidores. 

A RGS fora criada no mesmo momento que outras sociedades científicas na Inglaterra. 

Publicava desde relatos de viagem a livros infantis de autores de formações díspares. 

Divergências internas às sociedades foram motivadas pela ausência de um consenso sobre o 

que era a o conhecimento geográfico, fundamental para a concretização das ambições 

imperialistas pois, compreendendo as condições do ambiente, os agentes britânicos teriam 

condições de empreender uma dominação eficiente. A RSG e o conhecimento geográfico 

desenvolvido no período convergiam na defesa dos interesses britânicos de expandir seus 

domínios. Os diferentes autores publicados na revista da RSG advogavam posicionamentos 

variados sobre a condição da África e dos africanos e os caminhos possíveis para seu 

desenvolvimento. Publicaram autores como Livingstone, que acreditava no desenvolvimento 

nativo mediante a tutela dos ingleses na África, e também escritores que defendiam a 

inferioridade da “raça” negra devido à sua incapacidade de desenvolvimento determinada por 

condições biológicas, como Francis Galton (GEBARA, 2010, p.124-129). 

 As viagens e as obras de Burton receberam financiamento de outros órgãos. A London 

Ethnological Society59 publicou artigos do autor, participante ativo nas discussões que 

desembocaram na cisão que resultou na criação da Antropological Society of London. Integrante 

da reunião inaugural da ASL, Burton “não concordava com todos os preceitos mais radicais da 

 

 

59 A London Ethnological Society foi criada no início de 1840 e, desde sua fundação, vinculou-se a um pensamento 

filantrópico e humanista na análise dos habitantes de áreas não europeias. Seus membros defendiam a ideia de que, 

apesar das diferenças nas características dos seres humanos, todos vinham de uma mesma origem (GEBARA, 

2010, p. 133). 
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antropologia física, tais como a fixidez do tipo racial e apresentava certa ambiguidade quanto a 

ideia de origem múltipla da humanidade”. Discutindo questões vistas como tabus na ASL, ele 

ingressou em um grupo restrito chamado Cannibal Club, que discutia temas polêmicos como, 

por exemplo, sexualidade (GEBARA, 2010, p.123 e 137-138). Um sinal do interesse de Burton 

sobre a sexualidade pode ser percebido na descrição sobre as mulheres nativas, no qual 

contornos de fascínio e escárnio se concretizam60. 

 As missões organizadas pelos ingleses à região do Níger foram marcadas por grande 

mortalidade dos exploradores. Apesar disso, a área tornou-se atraente para investidas 

comerciais e a ação missionária, que foram colocadas em prática na década de 1840 (GEBARA, 

2010, p. 69). Na busca pela concretização desses objetivos, Burton e John Hanning Speke foram 

enviados à região e empreenderam sua viagem mais conhecida no continente africano, 

motivado pela procura da nascente do Nilo. A viagem contou com o financiamento da RGS e 

áreas da atual Tanzânia foram reconhecidas pelos britânicos. Apesar de irem juntos, partiam de 

hipóteses variadas: Burton acreditava que a nascente do Nilo estava no lago Tanganika e Speke 

acreditava ser no lago Vitória (CARVALHO, 2017, p. 42). 

 Entre 1861 e 1865, Burton atuou como cônsul em Fernando Pó (GEBARA, 2010, p. 69), 

função que desempenhou por pouco tempo, pois aproveitou sua posição para circular pela 

África atlântica, sobretudo entre os reinos envolvidos no tráfico de escravos, devido ao interesse 

inglês em negociar o fim dessa atividade com os líderes locais. Foi durante essa experiência 

que o autor escreveu o relato que utilizamos aqui. Esse não foi seu único escrito nesse momento, 

pois tratou-se de uma fase de intensa produção de obras e relatórios. A primeira obra de Burton 

a apresentar suas concepções e opiniões sobre a população africana foi Wandering in West 

Africa, produzido em uma viagem de Liverpool a Fernando Pó em 1861, publicada em 1863 

(GEBARA, 2010, p.152). 

 O desejo de Burton em conhecer o reino Daomé surgira anos antes. Movido pela imagem 

proveniente de relatos de viajantes europeus que pintavam o lugar como um reino sanguinário, 

terra de canibais e rios de sangue, Burton aspirava conhecer pessoalmente essa terra. Ele teve 

 

 

60 O interesse de Burton sobre sexualidade recaía sobre as mulheres não europeias ou os membros de classes sociais 

menos abastadas: “(…) os membros do Cannibal Club colocavam-se em posição de superioridade frente as 

mulheres, às classes trabalhadoras e, sem sombra de dúvida, às populações não europeias, que no caso de Burton 

eram a fonte de seus maiores desejos” (GEBARA, 2010, p. 139). 
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negado um primeiro pedido ao Ministério das Relações Exteriores para executar a viagem em 

1861. No entanto, ele entrou no Daomé mesmo sem autorização e passou cinco dias na capital, 

Abomé, onde inclusive se encontrou com o rei (RICE, 1991, p. 385). Frustrou-se por não 

encontrar o mesmo cenário imaginado com base nos relatos dos viajantes antecessores, o que 

ele expôs em uma carta na qual afirmou não ter encontrado nenhuma canoa em um lago de 

sangue nem duas mil vítimas (RICE, 1991, p. 385). 

A vontade velada de Burton de acompanhar atos de canibalismo ou mortes em massa 

no Daomé se diferenciava do posicionamento de Frederick Forbes. Se Forbes repudiava os 

numerosos sacrifícios ocorridos durante os “Costumes”, Burton, na tentativa de menosprezar o 

reino, considerou as imolações pouco numerosas. É importante ressaltar que em nenhum 

momento ele afirma diretamente o desejo de acompanhar essas passagens, mas seu 

desapontamento pode ser constatado em diferentes partes do texto. 

 A viagem que baseou o relato de Burton foi a segunda visita feita ao reino, quando ele 

conseguiu uma autorização do Ministério das Relações Exteriores britânico para ir ao Daomé 

com o objetivo de se posicionar contra os sacrifícios humanos e o tráfico de escravos. A 

permissão de entrar no reino possivelmente foi resultado da influência da esposa de Burton, 

Isabel, que também desejava visitar o Daomé para propagar os valores católicos e incentivá-los 

a cessar com os sacrifícios humanos (RICE, 1991, p. 385). 

 A mission to Gelele também contém capítulos em que o autor se dedica a analisar a 

população, e a respeito da vida na região, não sendo algo usual em outros relatos de viagem 

produzidos acerca do Daomé61. Nessa introdução à realidade africana, Burton teceu críticas ao 

pensamento humanitário prevalente na Inglaterra, que concebia Serra Leoa como o ponto alto 

dos filantropos. Ao contrário, Burton afirmava não conhecer lugar “tão vil ou pecador como 

Serra Leoa”. Além de criticar os habitantes desse lugar da costa ocidental africana, o relato 

contém duras críticas à população negra, denominando-os como “semicivilizados” mesmo 

aqueles que receberam educação missionária (GEBARA, 2010, p.153). 

 

 

61 Como por exemplo o relato Travels in Western Africa (1845-1846) de John Duncan, ou Journal of various visits 

to the Kingdoms of Ashanti, Aki and Dahomi, in western Africa do reverendo Thomas B. Freeman, que tem uma 

estrutura narrativa descritiva do cotidiano e menor destaque para as passagens analíticas. 
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 Após sua experiência em terras africanas, Burton atuou como cônsul em Santos (Brasil, 

1865) Damasco (1871) e Trieste (1872). Devido ao seu conhecimento de línguas estrangeiras, 

também trabalhou na tradução para o inglês de obras importantes como Os Lusíadas, o Kama 

Sutra e As mil e uma noites. Burton faleceu em decorrência de problemas cardíacos em 1890, 

enquanto exercia o cargo de cônsul em Trieste. 

PROJETOS PARA O “PROGRESSO” DAS TERRAS AFRICANAS 

 Os representantes britânicos que estiveram em terras daomeanas defendiam projetos 

variados para o “progresso” dos territórios africanos, modificados conforme as políticas 

europeias da segunda metade do século XIX. Segundo Asiwaju (2010, p. 832), podemos 

distinguir modelos variados de acordo com os interesses europeus na África Ocidental. Um 

desses modelos durou até 1861, ano de anexação de Lagos pelos britânicos e época de intensa 

rivalidade entre Grã-Bretanha e França. Esse modelo seria caracterizado pela livre circulação 

de comerciantes, exploradores e missionários europeus de nacionalidades distintas. Os 

mercadores circulavam pelos portos da África Ocidental de forma integrada, sendo um vestígio 

dessa relação a existência de bairros britânico, francês e alemão nas áreas litorâneas, motivados 

pela busca por melhores condições comerciais e pela riqueza que circulava por esses portos. Os 

deslocamentos de comerciantes e missionários eram estimulados “em virtude da compreensão, 

segundo a qual, o tráfico de escravos não poderia ser eficazmente julgado senão em sua fonte 

de abastecimento, as regiões interioranas” (ASIWAJU, 2010, p. 833). 

 A partir do século XIX, europeus passaram a negociar o fim do tráfico diretamente com 

as lideranças nativas fornecedoras, o que impulsionou a intensificação de seus contatos e, 

consequentemente, um aumento no número relatos de viagem produzidos por esses agentes. Os 

discursos apresentados pelos viajantes são plurais e demonstram posicionamentos distintos 

quanto aos caminhos a serem seguidos para a concretização da abolição do tráfico de escravos 

e, no caso do Daomé, do fim dos sacrifícios humanos.  

Os dois relatos de viagem analisados nesta pesquisa representam posturas diferentes de 

europeus diante dos nativos. Forbes pode ser visto como um simpatizante do discurso 

abolicionista e filantrópico, enquanto Burton tem uma posição diversa. Forbes esteve no 

continente antes de Burton e era contrário a uma política intervencionista, buscando negociar 

com os soberanos africanos para alcançar os objetivos desejados. Burton critica veementemente 

esse posicionamento, considerando que os seus antecessores eram manipulados pelas lideranças 
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africanas e defendia a necessidade de uma intervenção militar nesses reinos como estratégia 

para impor o fim do tráfico às lideranças nativas. Nesse ponto vemos uma diferença clara entre 

os dois autores: enquanto Forbes busca a negociação, Burton defende uma ação militarizada 

para impor os desígnios europeus, caminho que foi seguido nos anos seguintes pelos ingleses. 

 Entre os caminhos sugeridos por Burton para o desenvolvimento da África, podemos 

apontar quatro modelos preponderantes. O primeiro se constituía na necessidade da Inglaterra 

impor-se mais na região, a partir de uma intervenção militar direta na qual a imposição se 

sobreporia à negociação. O segundo refere-se ao caráter educativo que, segundo Burton, a 

escravidão e o retorno à África teriam sobre os nativos. Outro modelo intervencionista era a 

criação de guarnições inglesas com sede em Lagos e a postos para atacar qualquer reino nativo 

caso desejassem. O quarto ponto seria a atuação pela educação missionária cristã, que traria 

novos valores morais e religiosos. 

 O contato dos ingleses com as regiões africanas era pouco vantajosas, pois investia-se 

muito na manutenção dessas localidades mas não retiravam disso retorno financeiro. Segundo 

Burton, o continente africano estava em desvantagem de desenvolvimento devido à sua 

aproximação com uma Inglaterra de pensamento tacanho: 

Não a Inglaterra de 1850 […] com sua energia de caráter e espaço para o talento, mas 

a Inglaterra de 1869 […] não interferindo, antibeligerante e que foge ao seu dever, e 

desta forma totalmente insatisfeita, resmungando sobre gastos de uma potência de 

primeira grandeza com a influência de uma de terceira, e irritada por ter que manter 

tão longamente a ignóbil posição de defesa. (BURTON,1863, apud, GEBARA, 2010, 

p. 153). 

 

 O excerto evidencia a crítica à aparente passividade dos ingleses diante da África, que 

não conseguiu colher os benefícios, apesar dos investimentos feitos na região. Outro ponto 

destoante entre o discurso oficial e o de Burton era sobre os possíveis benefícios que a 

experiência na escravidão poderia gerar para os nativos e o continente. Para ele, a vivência de 

um nativo como escravo nas Américas tinha a similaridade com o ingresso de uma criança na 

escola (GEBARA, 2010, p. 224). Se esse agente concretizasse sua experiência como escravo 

nas Américas, entrando em contato com os hábitos e culturas europeias, ele poderia retornar à 

África após sua libertação levando esses “aprendizados” e ensinando-os aos seus 
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compatriotas62. Essa ideia contradizia os argumentos britânicos sobre os malefícios da 

escravidão presentes na defesa do fim do tráfico.  

 O caminho proposto por Burton era a ação militar. Além de utilizar as armas para 

pressionar as lideranças africanas a acatar as decisões europeias, ele propunha a criação de um 

posto militar inglês em Lagos de onde, a qualquer tempo, poderia se atacar o Daomé. Burton 

apoiava a intervenção completa dos britânicos na região devido ao que ele entendia como a 

incapacidade dos nativos africanos em se autogerir. Apesar de o autor classificar os indianos 

como superiores aos africanos, ele defendia que os primeiros fossem tutelados pelos europeus 

(CARVALHO, 2017, p. 53), ou seja, os indianos também eram vistos como incapazes de se 

manterem de forma autônoma. Burton propunha um posicionamento intervencionista na 

proposta de “desenvolvimento” das terras africanas. Sobre o Daomé, ele afirmava que seria um 

local de fácil dominação pelos ingleses, pois o reino encontra-se em um momento decadente. 

 A intervenção militar terrestre proposta por Burton também teria o objetivo de resolver 

os problemas entre Abeokuta e Daomé, conflito que dificultava os anseios ingleses na região 

por produzir mais cativos e mais pessoas para serem sacrificadas durante os “Costumes”, ou 

seja, a guerra alimentava duas atividades que os europeus queriam acabar. A dominação 

baseada em um discurso de desenvolvimento seria concretizada por duas vias: a imposição pela 

força militar e a produção de uma mentalidade com princípios europeus, proporcionada pela 

atividade comercial (GEBARA. 2010, p.109-110). Pelo comércio, os nativos seriam expostos 

a princípios europeus e é nesse ponto que a dominação ganha contornos mais complexos. 

 Outro caminho para a dominação das mentes foi o trabalho missionário e a educação 

religiosa. A Europa do século XIX vivenciava processos de laicização, gerando 

questionamentos sobre quais seriam os espaços e funções que a Igreja ocuparia nas áreas não 

europeias conquistadas (SANTOS, 2013, p.111). Nessa conjuntura, a ação missionária ganhou 

sentido como garantidora da expansão. Reforçar as missões representava “naqueles anos a 

esperança da perpetuação institucional e ideológica da Igreja como ‘civilizadora dos povos’ e 

‘formadora da cristandade” (…)” (SANTOS, 2013, p.111). Colonização e a ação missionária 

 

 

62 A escravidão como aprendizagem era um pensamento corrente entre os retornados brasileiros. Havia também a 

ideia de, ao retornar ao continente, ensinar aos nativos os hábitos europeus aos que nunca haviam saído das terras 

africanas. Dentro da comunidade dos retornados havia um sentimento de superioridade devido à experiência como 

ex-escravos na América. Ver CUNHA, Manoela Carneiro da. Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua volta 

à África. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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apoiavam-se mutualmente em projetos de dominação das terras fora da Europa. O discurso 

legitimador para essa operação tinha contornos morais, afirmando o papel “civilizador” dos 

europeus sobre esses povos.  Serra Leoa foi simbólico da capacidade dos ingleses em 

catequizar os nativos africanos. Apesar de Burton declarar repulsa por esse caso, valorizava a 

ação missionária e os resultados benéficos para o “desenvolvimento” da África. 

CONCEPÇÕES SOBRE “RAÇA” E CULTURA 

  As considerações de Burton para o desenvolvimento dos territórios africanos possuem 

relação direta com suas concepções sobre “raça” e as determinações biológicas e geográficas 

que isso acarretava na formação do indivíduo. A obra de Burton foi influenciada por diferentes 

vertentes das doutrinas raciais que surgiram fortemente no século XIX. Por ter entrado em 

contato com diferentes vertentes, Burton incorporou ideias variadas. Para compreender as 

múltiplas interpretações raciais que formaram seu pensamento, é preciso entender como se 

estruturava o ideal racialista do século XIX. 

 A partir do contato estabelecido entre os europeus e povos de outras partes – processos 

que antecederam o século XIX –, houve questionamentos sobre as diferenças em termos 

culturais e biológicos. O contato também produziu concepções de que os povos não europeus 

eram primitivos, expondo uma clara noção de que todas as sociedades apresentariam estágios 

de desenvolvimento, e os nativos americanos e africanos estariam nos primeiros níveis dessa 

cadeia evolutiva. Os relatos de viagem buscavam elucidar o estranhamento dos viajantes 

europeus em terras não europeias, em que a população nativa era usualmente vista e descrita 

como “estranhos em seus costumes, diversos em sua natureza” (SCHWARCZ, 1993, p.44). 

Durante o contato mais amplo entre nativos e europeus, alterou-se a representação inicial dos 

primeiros, passando de inocentes a seres com maldade inata e incontida. 

 A obra de Buffon defendia que a vida no continente americano era pautada pela ausência 

de elementos que o colocasse em igual patamar ao da Europa, ou seja, o “novo mundo” era 

inferior ao “velho continente” desde a estrutura de seus animais até sua população e cultura. 

Todos esses pressupostos contribuíram para a ideia de imaturidade do continente e de seus 

habitantes (SCHWARCZ, 1993, p.46). Cornelous de Pauw aplica a ideia de degeneração que 

anteriormente fora usada para definir “espécies consideradas inferiores, porque menos 

complexas em sua conformação orgânica” (SCHWARCZ, 1993, p.46). Depois, passou a ser 
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empregada para definir espécies patologicamente inferiores. Essa ideia influenciou o 

pensamento do século XIX, incluindo as concepções de Burton. 

 A mission to Gelele contém um capítulo que discute exclusivamente as concepções raciais 

de Burton, intitulado de “O espaço do negro na natureza”63. Burton claramente dialogava com 

James Hunt64, elogiando suas concepções que apontavam as diferenças entre brancos e negros 

como fruto de distinções fisiológicas. Burton aproveitava sua experiência no cotidiano africano 

para “comprovar” algumas considerações existentes na obra de Hunt. Segundo Burton, os 

negros seriam inferiores devido a determinações físicas, o que acarretaria em baixo intelecto e 

ínfimos valores morais. Devido às condições determinadas pela “raça”, os africanos seriam 

inferiores intelectual e moralmente aos brancos. Durante a puberdade, os africanos 

apresentavam um comportamento estúpido, algo que piora significativamente na velhice 

(BURTON, 1864, v.2, p.119). Ele foi inspirado por ciências que se consolidavam no século 

XIX, como a Antropologia ligada às ciências biológicas ao praticar a medição de crânios 

(SCHWARCZ, 1993, p.53) como indicadores da inferioridade dos africanos. Além disso, foi 

inspirado por elementos de diferentes teorias que explicavam as particularidades físicas de 

europeus e africanos. Sobre a relação entre tamanho da caixa craniana e capacidades cognitivas, 

Burton afirma que nos negros a sutura craniana se fecha ainda nos primeiros anos de vida, algo 

que não ocorre entre os brancos. Isso determinava que os negros tivessem suas capacidades 

mentais estacionadas ainda muito jovens, enquanto que entre os brancos esse processo se 

apresenta de forma ascendente (BURTON, 1864, v.2, p.119). 

 Burton descrevia os nativos da África como infantilizados, e o mesmo ocorria em suas 

descrições do monarca daomeano. Isso derivava da sua crença em níveis evolutivos nos quais 

os africanos ocupavam os níveis mais baixos. No modelo de degeneração, a infantilidade do 

africano seria fruto das limitações da “raça” e não de um processo de degenerescência moral 

(GEBARA, 2010, p.40). A infantilidade, incluindo o rei do Daomé, pode ser vista a seguir: 

 

 

 

63 “The negro’s place in the nature”. Esse é também o nome de uma obra de James Hunt, que apresenta uma 

dedicatória para Burton. HUNT, James. On the Negro’s place in nature. Londres: Trubner & CO, 60 Paternoster 

Row, 1863. 

64 James Hunt era associado estrangeiro na sociedade antropológica em Paris e membro honorário da 

Anthropological Society of London. 
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Finalmente, todos os reis africanos, de Gelele a Rumanika de Karagwah, são 

encantados por brinquedos de criança, fãs de guta-percha, Arca de Noé; o que de fato 

poderia ser mais aceitável para uma criança de oito anos – o que o negro é (BURTON, 

1864, v.1, p.326-327) 65 

 

 Para Burton, o “selvagem” era um ser infantilizado e sem possibilidade de se desenvolver 

devido às características da “raça”. Nessa lógica, há uma aproximação com as ideias do 

poligenismo, pois considera que o “selvagem africano como a “infância” da humanidade” 

(GEBARA, 2010, p.40). A teoria poligenista surgiu no século XIX e acreditava na “existência 

de vários centros de criação, que corresponderiam, por sua vez, às diferenças raciais 

observadas” (SCHWARCZ, 1993, p.48). A infantilidade atribuída aos africanos demonstrava 

um pensamento próximo do evolucionismo, apesar das convicções dos poligenistas serem 

opostas às dos evolucionistas (GEBARA, 2010, p.40). Apesar do apontamento dos negros como 

infantilizados representarem a ideia de uma origem variada, ou seja, uma afinidade com as 

teorias poligenistas, Burton defendia que brancos e negros possuíam uma mesma origem, apesar 

de terem diferenças claras (GEBARA, 2010, p.171). Para compreender as concepções de “raça” 

defendidas por Burton, é necessário estar ciente de que seu pensamento foi elaborado a partir 

do emprego de pressupostos muitas vezes contraditórios. Os negros estavam no nível de 

semicivilizados; ao terem contato com povos de outras origens, tiveram agravada sua “barbárie” 

nativa e os vícios inerentes da “raça”, o que dificultava a convivência de brancos e negros em 

mesmo ambiente (GEBARA, 2010, p.153). Essa crítica foi direcionada ao posicionamento dos 

filantropos que advogavam o contato entre negros e brancos, por exemplo através do trabalho 

educacional dos missionários. Gebara exemplifica a relação elaborada por Burton do contato 

entre nativos e europeus como produtor de “barbárie”:  

A ideia de que mantidas em seu isolamento original, todas as raças possuíam algumas 

qualidades, mesmo que primitivas. Sendo assim seria o contato com a sociedade 

europeia – aqui entendido em sentido amplo, tanto como amalgamação social e 

cultural, como enquanto miscigenação biológica – o grande responsável pela 

degeneração (GEBARA, 2010, p.13).  

 

 Esse excerto apresenta outra questão relacionada ao pensamento do século XIX sobre a 

“deterioração das raças”: a miscigenação. Havia uma crença em capacidades distintas de acordo 

 

 

65 “Finally, all these African kings, from Gelele to Rumanika of Karagwah, are delighted with children’s toys, 

gutta-percha fans, Noah’s Arks; in fact, what would be most acceptable to a child of eight – which the negro is”. 
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com a sua origem étnica, sendo adequado manter os “tipos puros” pois, dessa forma, poderiam 

desenvolver suas habilidades determinadas biologicamente. Já a miscigenação originaria 

exemplares de uma “sub-raça” caracterizadas pela degeneração (SCHWARCZ, 1993, p.64) e 

hibridismo. O pensamento de Burton sobre a população negra africana era baseado em 

máximas: a ideia do nativo como ser primitivo, “selvagem”, que demonstrava um 

comportamento maldoso diante dos demais. É possível apontar certa simpatia do autor pelas 

teorias evolucionistas na qual uma das crenças eram os estágios de desenvolvimentos. Todas as 

sociedades seguiriam para um mesmo patamar de desenvolvimento; no entanto, alguns estariam 

em níveis mais altos e outros em estágios mais baixos, como era o caso dos africanos. Se o 

autor supunha que os negros estavam em níveis diferentes em comparação aos brancos, 

podemos supor que ele era um monogenista. Apesar de acreditar em uma origem única da 

humanidade, Burton pressupunha limitações determinadas pela “raça”, ou seja, poderia se 

passar muito tempo e um negro jamais se igualaria a um branco. 

 Integrante dos níveis mais baixos da escala, os negros teriam um comportamento 

infantilizado e imaturo, chegando Burton a compará-los a crianças europeias de oito anos. O 

contato entre os nativos e os brancos os levavam à degeneração pois, apesar de considerá-los 

exemplares de uma “raça” primitiva, eles demonstravam capacidades de desenvolvimento, 

ainda que limitadas, mas que a decadência moral faria crescer no convívio entre brancos e 

negros. 

 Como será discutido mais a frente, o espaço ocupado pelas mulheres no reino Daomé foi 

interpretado pelo autor como sinal claro de uma sociedade “bárbara”, sobretudo pelo fato de as 

mulheres desempenharem funções que, em sociedades europeias, eram masculinas. A discussão 

sobre o pensamento “racial” de Burton é fundamental para compreender sua argumentação 

sobre a necessidade de uma intervenção dos ingleses. Por considerar os negros incapazes 

biologicamente, a dominação sobre eles seria legitimada por sua condição menos desenvolvida. 

Suas considerações sobre as capacidades dos negros dialogavam diretamente com o discurso 

legitimador da dominação europeia sobre os nativos africanos: 

No que se refere à esfera política, o darwinismo significo uma base de sustentação 

teórica para práticas de cunho bastante conservador. São conhecidos os vínculos que 

unem esse tipo de modelo ao imperialismo europeu, que tomou a noção de “seleção 

natural” como justificativa para a explicação do domínio ocidental, “mais forte e 

adaptado” (SCHWARCZ, 1993, p.56) 

 As representações dos europeus sobre os povos colonizados eram marcadas pela violência 

epistemológica, agravada durante o século XIX, em que os povos conquistados passaram a 
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ocupar um papel secundário na narrativa. Ao propor a análise de um relato de viagem, é 

fundamental compreender a “metrópole” e a “periferia” como elementos interligados dentro 

“de um mesmo processo histórico de configuração da conjuntura global contemporânea” 

(GEBARA, 2010, p.15-16). A ação e o discurso defendidos pelos colonizadores pautavam pela 

defesa de uma superioridade deles sobre os dominados: por serem “superiores”, teriam o direito 

de dominar os considerados “mais fracos”. Além disso, após a conquista, era fundamental 

manter-se afastado dos nativos para preservar a idealização deles como legítimos do poder por 

serem “superiores”. 

 Em A mission to Gelele, a figura do negro é constantemente elaborada como a de um ser 

perverso, útil apenas para o trabalho forçado, apesar de ter uma preguiça característica. Burton 

descreve os homens africanos como preguiçosos que, por estarem em um estado selvagem, 

obrigam suas esposas a trabalhar, enquanto eles permanecem sem funções. O estado de inércia 

somente acaba quando ele é impulsionado a fazer algo ou é movido pela necessidade 

(BURTON, 1864, v.2, p.136). Representações depreciativas dos nativos são frequentes no 

relato e o viajante apresenta abertamente sua repulsa pelos autóctones: “Na Ásia ele é 

valorizado como um escravo para trabalhos intensos; como serviçal, ele é grosseiro, entregue a 

pequenos furtos e com grande parte da perversidade de um babuíno”66 (BURTON, 1864, v.2 

p.131). Como um ser de habilidades intelectuais pouco desenvolvidas, o negro era propenso às 

paixões, com pouco avanço no campo da moral (BURTON, 1864, v.2, p.132). O não 

desenvolvimento de atividades agrícolas era concebido como marca de inferioridade em 

comparação com os asiáticos. Em vez de serem agricultores, os nativos do Daomé envolviam-

se em atividades comerciais (BURTON, 1864, v.2, p.134). As representações sobre os nativos 

eram alicerçadas em características depreciativas, como seres preguiçosos, cruéis e propensos 

a cometer crimes. Segundo Burton, os negros tinham uma personalidade marcada pela 

crueldade, algo que os impedia de adestrar animais devido ao comportamento violento que eles 

apresentam com os mesmos, o que os leva a danificar o temperamento de cavalos e cães 

(BURTON, 1864, v.2, p.134). 

 O pensamento do viajante em questão sobre a cultura dos africanos também é baseado 

em princípios hierárquicos. Conservar características culturais era visto como sinal de pureza e 

 

 

66 “In Asia he is prized as a slave for hard work; as a servant he is coarse-handed, pilfering, shameless, and with 

much of the frowardness of a baboon”. 
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de superioridade. No tópico a seguir discutiremos a análise da cultura que Burton faz sobre os 

povos não europeus, mais especificamente beduínos e negros. 

 As viagens empreendidas por Burton ao longo de sua carreira resultaram em um 

conhecimento sobre diferentes realidades. Diferentemente do que ocorria com a cultura árabe, 

Burton pouco conhecia as formas de vida e cultura dos africanos, sendo possivelmente isso o 

que gerou estranheza e aversão do viajante aos costumes locais. Provavelmente, a 

desvalorização da cultura africana pelo autor se intensificou pelo desconhecimento (GEBARA, 

2010, p. 37). 

 Quanto às artes, Burton (1864, v.2, p.135) diz que os africanos são pouco desenvolvidos, 

não possuindo um conhecimento elementar, um alfabeto próprio nem conhecimento das escalas 

musicais. Na escultura, produzem apenas imagens grotescas e nada conhecem sobre astronomia 

nem as fases da lua. O discurso de Burton sobre os povos nativos é baseado na ausência, em 

que todos os saberes ou habilidades as quais ele julga que os africanos não possuem, são 

pontuadas como falhas.  

 No campo religioso, os daomeanos apresentavam o que os europeus chamavam de 

fetichismo. O termo fetiche foi utilizado intensamente por viajantes europeus que estiveram no 

continente africano e o conceito surgiu como uma “herança da teologia medieval e da cultura 

mercantilista”. No entanto, no caso da África, o termo fetiche ganhava novos contornos: “o 

próprio objeto era concebido como possuidor de uma força interna que lhe conferia vontade e 

intenção. Essa fantasiosa personificação que atribuía poderes divinos, quase pessoais, à 

materialidade dos objetos sacramentais seria, para Pietz, a característica definidora do fetiche” 

(PARÉS, 2016, p.30-31). 

 A miscigenação, como já foi pontuado, era considerada como degenerativa entre os 

povos, incluindo entre aqueles que eram considerados “bárbaros”. Burton referia-se à 

miscigenação de forma negativa, sobretudo, relacionada a empregos e abandonos de elementos 

culturais. A preservação da cultura de um povo era concebida como sinal da pureza da “raça”, 

sendo os beduínos um grupo visto com respeito pelo viajante devido à sua reduzida mobilidade 

cultural (GEBARA, 2010, p.32 e 37). Burton julgava fundamental uma sociedade preservar 

seus elementos culturais – algo que, segundo ele, não ocorria no Daomé. Os nativos adultos 

eram acusados de imitar os outros, não demonstrando preservação de sua cultura. Essa 

avaliação demonstra claramente a visão eurocêntrica do nosso viajante, que não percebe 

resistência dos autóctones à imposição cultural pelo qual estavam passando. Os nativos eram 
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“como um adulto, ele é vítima da imitação, o sinal mais infalível de submissão. Ele aceita 

livremente as aduanas estrangeiras, modos e costumes, apesar de incongruentes”67 (BURTON, 

1864, v.2, p.133). 

 É importante destacar as diferentes facetas apresentadas pelo autor no contato com não-

europeus. Se ele demonstrou aversão e incompreensão acerca dos nativos africanos, o contrário 

ocorreu durante sua experiência na Índia anos antes. Ali, Burton interessou-se pelo modo de 

vida dos autóctones, chegando a abandonar as vestimentas europeias para adotar as nativas. 

Além disso, quis conhecer mais as religiões islâmica e hindu. Devido ao interesse em conhecer 

as formas de vida dos árabes e indianos, além de circular acompanhado por não europeus, 

Burton foi apelidado de forma pejorativa de white nigger (CARVALHO, 2017, p.38). Ao 

perceber o distanciamento entre os indianos e os ingleses, Burton criticou o afastamento que os 

europeus mantinham em relação aos nativos. Ele valorizava a cultura de indianos e árabes, algo 

que posteriormente não demonstraria pelos africanos. Essas posturas podem derivar das 

vertentes raciais com as quais ele concordava, que posicionavam o negro nos níveis mais 

baixos. A abordagem evolutiva a partir da ideia de estágios de desenvolvimento foi empregada 

também no diagnóstico da cultura.  

A MISSION TO GELELE: ITINERÁRIO E ABORDAGENS 

 O relato foi publicado em um período de intensa produção literária de Burton, que viveu 

três anos na África Ocidental. A partir dessa experiência, ele produziu relatórios, cartas e relatos 

que abordavam atividades comerciais, ação missionária, relevo, cultura e modos de vida dos 

nativos. Segundo Rice (1991, p.383), ele tinha satisfação em corrigir as informações 

apresentadas pelos viajantes que o antecederam. No caso daomeano, visitado por numerosos 

viajantes, Burton teria uma gama enorme de pares para dialogar. Devido ao seu conhecimento 

de idiomas, Burton se preocupou em apontar os significados das palavras nativas, explicando 

ao leitor como elas se formavam. Esse tipo de informação somente seria possível a um locutor 

que conhecesse profundamente os elementos formadores de uma língua. 

 

 

67 “As an adult he is the victim of imitation, the surest sign of deference; he freely accepts foreign customs, manners 

and costumes, however incongruous.” 
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 Outros relatos importantes foram produzidos sobre o Daomé, com destaque para os de 

Forbes e Skertchly. A obra de Burton, diferentemente das demais, expressa claramente 

concepções raciais, além de ser escrita por um observador atento para descrever e analisar 

cientificamente aquilo que via e ouvia (ROSS, 1985, p.308). Burton trabalhou as falhas 

apresentadas no relato de Forbes, abordando temas que o seu antecessor não havia desenvolvido 

ou sobre os quais tinha dissertado de forma superficial. No entanto, como aponta Ross, podemos 

considerar o relato de Burton como uma continuidade do de Forbes. Burton não reconhecia o 

que Forbes produzira, possivelmente por divergências em relação ao tráfico de escravos: 

Burton não reconheceu que as observações de Forbes eram bem fundamentadas. Em 

vez disso, fez questão de chamar a atenção para o que ele alegava serem os vários 

erros, aparentemente menores, do seu antecessor. A falta de generosidade de Burton 

deve-se provavelmente ao seu desagrado quanto ao humanitarismo de Forbes, e não 

simplesmente à inveja. Seja qual for a sua causa, obscureceu o fato de que o 

furtivamente anti-humanista Burton e o firmemente humanitário Forbes produzem 

relatos do Daomé que estão em completo acordo em todos os pontos importantes. 
68(ROSS, 1985, p.308.).     

 

 Na edição memorial, o livro é prefaciado por Isabel Burton, esposa do autor, em 1893. 

Ela afirma nas primeiras linhas que, nos trinta anos anteriores, nenhum europeu se aventurara 

a entrar no Daomé, governado pelo rei Glele, que se dedicava integralmente a planejar e 

executar guerras 69. Ainda segundo ela, era impossível visitar o Daomé sem presenciar cenas 

desagradáveis, como animais “amarrados em posições agonizantes para morrer, empalamento 

e canibalismo eram comuns, sendo impossível sair da cabana sem ver algo terrível”70 

(BURTON, 1893, v.1, p.XI). Apesar desse apontamento, no relato de Burton não há menção a 

atos de canibalismo entre os nativos, algo que deixou o autor insatisfeito, pois ele desejava 

acompanhar atos desse tipo. A representação do Daomé por Isabel Burton como um reino 

violento e governado por um rei obcecado por guerras, onde a população convivi 

 

 

68 “Burton did not acknowledge that Forbes’s observations were well-founded, however. Instead he made a point 

of drawing attention to what he claimed were his predecessor’s various, seemingly fairly minor, errors. Burton’s 

lack generosity probably stemmed from his dislike of Forbes’s humanitarianism rather than from simple jealousy. 

Whatever its cause, it has obscured the fact that the rabidly anti-humanitarian Burton and the staunchly pro-

humanitarian Forbes give accounts of Dahomey which are, on all important points, in complete agreement.” 

69 BURTON, Sir. Richard Francis. A mission to Gelele, king of Dahome: with notices of the so-called “amazons”, 

the grand customs, the yearly customs, the human sacrifices, the present state of the slave trade, and the negro’s 

place in nature. Memorial Edition. Londres: Tylston, and Edwards, 1893, p.XI-XII. 

70 Animals were tied in every agonizing position to die; impaling and cannibalism were common, and it was 

impossible to go out of one’s hut without seeing something appalling”. 
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cotidianamente com cenas de empalamento e canibalismo, foi fabricada com a intenção de 

definir Burton como um homem corajoso que enfrenou as adversidades bravamente em nome 

de um objetivo maior. 

 Segundo Isabel Burton (1893, p.XII), o marido escolheu ir ao Daomé e estar viver entre 

os “selvagens” para encorajá-los a abandonar o modo cruel como viviam. Para introduzir uma 

boa relação com o monarca, ele entregou os presentes enviados pela rainha da Inglaterra. Ao 

ver questionada sua recusa em acabar com os “Costumes” de seu país, o rei afirmou que, caso 

anulassem essas práticas, possivelmente ele seria morto por seu povo (BURTON, 1893, p.XII). 

Provavelmente, a palavra customs refira-se aos costumes gerais do Daomé e não 

especificamente às celebrações que recebem esse mesmo nome. Nos “Costumes” do Daomé 

enquadravam-se o tráfico de escravos e os sacrifícios humanos, pontos criticados por diferentes 

viajantes. 

Ao final do breve prefácio, Isabel Burton afirma: “A seguir está seu modesto relato dessa 

missão e informações sobre o país e que, eu penso e confio, podem ser infinitamente úteis para 

o exército francês que agora ocupa o Daomé.”71 (BURTON, 1893, p.XII). Ela reconhecia 

abertamente uma das funções dos relatos de viagem: serem instrumentos que contribuem para 

as invasões militares contra os locais descritos. 

 No prefácio da primeira edição (1864), apresenta um trecho de Archibald Dalzel que 

considera a trilha entre a praia de Uidá e Abomé como o caminho mais “batido” pelos europeus 

em toda África. Ao contrário do que afirmaria Isabel Burton, que ninguém se aventurara nos 

últimos trinta anos pelo Daomé, o “caminho” era intensamente frequentado pelos europeus, 

sobretudo entre os séculos XVIII e XIX. Por perceber a circulação de informações falsas sobre 

o Daomé, como a produzida pelo Saturday Review, onde se afirmava ser o rei daomeano um 

monarca sacrificador de até duas mil pessoas apenas para defender um velho costume do reino, 

Burton propôs abordar temas bastante explorados pelos viajantes anteriores, como Willian 

Smith (1726), Robert Norris (1789), Archibald Dalzel (1793), John M’Leod (1820) e Frederick 

Forbes (1851) (BURTON, 1864, v.1 p.X). Ou seja, Burton colocava-se em diálogo com os 

 

 

71 “The following is his modest account of that mission, and information concerning the country, which I think, 

and trust may prove infinitely useful to the French Army now occupying Dahome”. 
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viajantes que o antecederam por julgar necessário revisitar temáticas já abordadas devido a 

incompreensão de muitos sobre os eventos no Daomé. 

 Como objetivos da missão, Burton reafirma o desejo de apresentar de forma verdadeira o 

reino do Daomé, o que significava compor um retrato impiedoso dos feitos dos nativos:  

Meu principal objetivo (…) tem sido mostrar, em suas luzes verdadeiras, o reino 

africano mais conhecido pelo nome na Europa. Mas, ao descobrir sua mistura de 

horrores e mesquinhez, neste retrato impiedoso de sua mistura de puerilidade e 

brutalidade, de ferocidade e polidez, confio que ninguém pode legitimamente me 

acusar de exagero, e posso absolver-me de toda malícia (BURTON, 1864, v.1, p.IX)72. 

 

 A mission to Gelele divide-se em dois volumes, totalizando 691 páginas. A iconografia 

que ilustra os dois volumes representa diretamente o conteúdo desenvolvido ao longo do relato. 

Na capa do volume I da edição de 1864, há um desenho denominado “amazona”, uma mulher 

agachada e armada com o que parece ser um mosquete. Ela possui poucos tufos de cabelo, usa 

um vestuário semelhante a uma túnica, está descalça e com uma feição vigorosa. Ela encontra-

se em primeiro plano, enquanto um pelotão de outras mulheres surge ao fundo do desenho.  

 

Figura 4: “The amazon” 

(Fonte: BURTON, R, 1864, v.1) 

 

 

72 “my principal object (…) has been to show, in its true lights, the African kingdom best known by name to 

Europe. But in detailing its mixture of horrors and meanness, in this pitiless picture of its mingled puerility and 

brutality, of ferocity and politeness, i trust that none can rightfully charge me with exaggeration, and I can acquit 

myself of all malice.” 
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Já no segundo volume, há um desenho intitulado “as vítimas do rei”: dois corpos 

pendurados pelos pés em uma armação no centro da imagem. Ao lado vemos outra armação, 

em outro formato, onde estão quatro pessoas agachadas, duas em cada espaço, não sendo 

possível afirmar se estão vivas. Abaixo da imagem vemos um guarda-sol, símbolo real no 

Daomé, e outros homens seguindo o primeiro, que podemos considerar ser o rei. Essas duas 

representações são emblemáticas sobre os temas que foram desenvolvidos no relato de Burton 

em que as “amazonas” que são mencionadas no título e os sacrifícios humanos que eram 

situações que ocorriam durante os “Costumes” em diferentes momentos.  

 

 

Figura 5: “The king’s victims” 

(Fonte: Burton, R, 1864, v.2) 

 

 Fernando Pó foi o local por onde Burton iniciou sua viagem. Inicialmente, a ilha foi 

apresentada como um local calmo e de natureza exuberante, ainda que essa apresentação se 

altere nas primeiras páginas. O local era marcado pela alta mortalidade de europeus, sobretudo 

devido a doenças como a febre amarela. Em novembro de 1863, Burton embarcou no H.M.S.S 

Antelope em direção a Lagos. A cidade não é apresentada como tendo “estradas pestilentas” e 

o desembarque foi “desagradável na mais jovem e extensa cidade, mas agora negligenciada da 
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família colonial da Grã-Bretanha”73 (BURTON, 1864, v.1, p.25). Em Lagos muitos europeus 

também faleciam devido a doenças: nosso viajante diz que ao menos nove pessoas teriam 

morrido nos últimos treze dias (BURTON, 1864, p.27). Em 5 de dezembro, Burton seguiu rumo 

a Uidá. 

 O tom crítico de Burton se aplicou a todos a todos os habitantes e espaços africanos 

que ele visitou. Além das ideias raciais pelas quais os autóctones eram inferiores devido a 

determinações biológicas, ele criticava o clima e as doenças:  

O período africano revela Burton em seus aspectos mais truculentos. Era duro, 

colérico, com um estado de espírito tenebroso e despejava sua fúria sobre os africanos 

onde quer que os encontrasse. Era a época da supremacia branca e, quanto mais escura 

a pele de um homem, tanto mais baixa considerava-se sua posição na criação divina. 

O forte de Burton era usar seus talentos para exprimir preconceitos cáusticos. Não 

tinha em grande conta os negros da África Ocidental. (RICE, 1991, p.366) 

 

 Chegando em Uidá, Burton foi recebido com festa, danças e tiros em sua homenagem na 

presença de figuras importantes do reino, além de intérpretes que possibilitavam a 

comunicação. Interessado em descrever as potencialidades agrícolas do local, as variações 

climáticas eram preocupações constantes. Na passagem por Uidá, Burton descreveu os 

principais cargos do reino, descrevendo a atuação dos traficantes nesse porto, especialmente 

dos de nacionalidade “brasileira”. Muitos dos traficantes que em Uidá eram chamados de 

“brasileiros” não eram, necessariamente, nascidos no Brasil. Além dos indivíduos dessa 

nacionalidade, o termo incluía africanos enviados ao Brasil como escravos que, após 

conquistarem sua alforria, fizeram o “retorno” à África. Ademais, os filhos desses “retornados” 

também eram chamados de “brasileiros”, fazendo uma distinção entre aqueles que já tinham 

vivenciado a escravidão e seus descendentes daqueles que nunca haviam saído do continente74 

(GURAN, 2000 e SOUZA, 2008). 

A propriedade com que Burton aborda as características do local provoca a sensação no 

leitor de que muito tempo foi passado no local. Porém, a estadia em Uidá durou cerca de uma 

semana. O olhar treinado do autor possibilitava descrições desse tipo: apesar do tempo reduzido 

 

 

73 “threatened us with a disagreeable landing at the last, the youngest, and the most rachitic of Great Britain’s large 

but now exceedingly neglected family of colonies.” 

74 Para saber mais, consultar: GURAN, Milton. Agudás: os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2000. 
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naquele porto, Burton observou seu funcionamento, mesmo que de forma estanque e 

fragmentada. A partir de 10 de dezembro, a viagem prosseguiu por terra até Aladá. 

Na cidade de Savi, ele foi novamente recebido de forma calorosa, com direito a danças, 

tiros e a presença do cabeceira. As análises sobre Aladá seguiram a estrutura apresentada sobre 

Uidá, em que as potencialidades econômicas foram temas de destaque. A história do conflito 

entre Aladá e Daomé, que culminou na conquista da primeira em 1727 e sua anexação aos 

territórios daomeanos, foram inseridos no relato de Burton, demonstrando um conhecimento 

aprofundado sobre os locais visitados para além da simples narrativa dos eventos presenciados. 

A viagem seguiu até Agrimé e Kana. Ali, ele foi recebido com uma celebração e estabeleceu 

os primeiros contatos com o rei e seus altos funcionários. A recepção do rei mereceu um 

capítulo inteiro no relato, com uma descrição do comportamento e da aparência do monarca, 

além de evidenciar o funcionamento do reino a partir da atuação do Migan e Mehu. De Kana, 

Burton saiu em direção a Abomé, enquanto o rei ficou retido na cidade devido ao julgamento 

de algumas “amazonas”. Ao todo, o itinerário entre Uidá e Abomé foi cumprido em seis dias, 

sendo os rios e o relevo registrados nos apêndices do segundo volume, que contém a descrição 

das distâncias entre as cidades, as altitudes dos locais visitados e a temperatura no dia do 

deslocamento. A coleta e publicação dessas informações demonstram o caráter meticuloso de 

Burton. 

 A caracterização minuciosa do vestuário dos personagens que ele encontra pelo trajeto 

é uma característica do relato de Burton. As roupas das “amazonas”, dos altos funcionários, do 

rei e de pessoas comuns do reino são descritas em detalhes. O caminho entre Kana e Abomé 

era repleto de plantações de palmeira, apelidadas de “grandes jardins do Daomé”, sendo os 

produtos ali cultivados de propriedade do rei e de seus ministros (BURTON, 1864, v.1, p.280-

281). Além das plantações, o caminho sediava palácios pertencentes aos antigos reis 

daomeanos, como o palácio de Adan-we, do rei Tegbessu. Burton chegou a Abomé e nos muros 

que cercam a cidade havia caurís pelas janelas, como sinal de riqueza. Os crânios nos tetos, 

aparentemente devido a uma celebração popular, foram notados por Burton. 

 A partir da chegada ao reino Daomé, o relato ganha outros contornos narrativos, 

devido ao deslocamento reduzido. Diferentemente do que ocorreu durante os primeiros dez 

capítulos em que o autor se deslocava diariamente, a partir de Abomé a narrativa focaliza 

somente os acontecimentos do reino: a entrada do rei na cidade, o ritual da entrega dos presentes 

enviados pela rainha inglesa ao monarca daomeano, os “grandes costumes” e os “Costumes” 
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chamados de So-sin. Era motivo de orgulho para Burton ter o privilégio de acompanhar os 

costumes Sin-kon por ser algo restrito a poucos estrangeiros. 

TRÁFICO, AGRICULTURA E COMÉRCIO 

 Na Inglaterra do século XIX, o termo “África Ocidental” limitava-se às áreas em que 

os britânicos tinham contatos e influência. Uma das primeiras possessões inglesa na África foi 

Serra Leoa, fundada em 1808. No entanto, antes da fundação oficial, o local já era utilizado 

para abrigar ex-escravos da América do Norte que fugiram de seus senhores para apoiar os 

ingleses nas guerras de independência. A princípio, os ingleses pretendiam implantar o 

autogoverno, mas isso não se concretizou e Serra Leoa tornou-se o centro da ação britânica 

contra o tráfico de escravos (GEBARA, 2010, p.61). O insucesso alterou o posicionamento e a 

atuação dos ingleses contra o tráfico de escravos: 

A mudança na atitude humanitária entre 1788-1808 foi de um ponto de vista apenas 

uma mudança súbita no balanço das opiniões, mas suas consequências foram mais 

sérias. Um dos poucos grupos na Bretanha que havia se esforçado para compreender 

e defender a cultura africana passou para a oposição. A garantia restante de igualdade 

espiritual não foi suficiente para prevenir uma mudança mais ampla na opinião 

Britânica nos círculos não humanitários, onde a promessa e implicação de igualdade 

espiritual não tinha tanto peso (CURTIN, 1965 apud GEBARA, 2010, p.62). 

 

 Apesar da imagem do reino do Daomé ser associada ao tráfico de escravos, em sua 

primeira fase (século XVII) os daomeanos combateram esse comércio, apesar dos reinos em 

seu entorno, como Aladá, exercerem a atividade e frequentemente fazerem incursões no 

território daomeano (McGOWAN, 1990, p.7-8). A partir de conflitos entre os participantes da 

família mandatária do Daomé em torno da atuação do reino nesse tráfico, havia dois projetos 

antagônicos. O primeiro defendia que o reino não deveria se envolver nessa atividade, pois isso 

traria o controle europeu sobre a região. Por outro lado, havia quem defendesse a entrada dos 

daomeanos no tráfico de escravos devido aos altos lucros que ele proporcionava, sendo este o 

posicionamento vencedor (McGOWAN, 1990, p.8). Durante o reinado de Agaja, foram 

questionados os efeitos negativos gerados no reino pelo envolvimento no tráfico, pois estavam 

vendendo mulheres e homens jovens de forma descontrolada, o que gerava uma perda 

populacional significativa. 

 A relação entre ingleses e daomeanos no século XIX foi marcada pelas tentativas dos 

primeiros de acabar com o tráfico. No entanto, o Daomé dependia do comércio de gente, 
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relutando em aceitar as investidas inglesas. Para evitar o colapso econômico do reino, os 

europeus incentivavam a transição do tráfico de escravos para o “tráfico inocente” de produtos 

agrícolas, como o óleo de palma e o dendê. A proposta de se tornarem exportadores de produtos 

agrícolas valorizados no mercado europeu agradou o rei Gezo. Porém, ele não pretendia cessar 

um comércio e participar do outro, sendo sua ideia atuar nos dois mercados simultaneamente. 

O princípio defendido pelos ingleses era “que o tráfico negreiro e o comércio ‘legítimo’ eram 

incompatíveis” (SOUMONNI, 2001, p.68). 

 O comércio conjunto conseguiu se manter de 1830 até meados da década de 1860. O 

processo do fim do tráfico de escravos, a princípio, assumiu a estratégia da negociação em que 

os representantes ingleses, entre os quais se enquadram os viajantes que analisamos nesta 

pesquisa, iam até Abomé fazer propostas diretamente ao rei. Até 1850, os britânicos utilizam 

essa estratégia; porém, nos anos posteriores, assumiram uma postura mais incisiva, impondo o 

bloqueio dos portos daomeanos e impedindo a continuidade do comércio. O bloqueio 

permaneceu por meses, levando Gezo a assinar o tratado em que se comprometia a acabar com 

o tráfico de escravos em 1852. Porém, o rei daomeano não cumpriu o acordo e afirmou que 

“não podia ser pessoalmente responsabilizado pela continuidade da exportação ilegal de 

escravos” (SOUMONNI, 2001, p.68). 

 Nessas negociações, prevaleceu a vontade do soberano daomeano, pois o final do 

tráfico de escravos não foi uma consequência direta do aumento no controle da costa pelos 

ingleses, mas sim de alterações no mercado externo: 

Não é ilícito concluir dessa discussão que Gezo estimulou o comércio do dendê por 

tê-lo visto não como um substituto, mas como um complemento do tráfico de 

escravos. As duas formas de comércio eram tidas como compatíveis e, na verdade, 

assim se revelavam durante todo o seu reinado. Uma das grandes razões pelas quais 

se viabilizou a estratégia de Gezo de combinar o comércio de escravos com o de dendê 

foi que os franceses, ao contrário dos britânicos, exerciam pouca pressão sobre ele 

para que acabasse com o tráfico negreiro. (SOUMONNI, 2001, p.70) 

 

 O fim do tráfico de escravos deu-se por uma diminuição de demanda no mercado 

externo, ao mesmo tempo em que crescia a busca pelos produtos agrícolas, sobretudo devido à 

utilidade deles nas indústrias europeias. O tráfico de escravos era uma atividade que 

possibilitava a manutenção dos sacrifícios humanos, algo norteador no funcionamento da 

sociedade daomeana e da conservação do poder real. 

 Durante a viagem de Burton ao Daomé, essas questões já estavam resolvidas. No 

entanto, ele fez apontamentos sobre a existência de plantações destinados à exportação, algumas 
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delas pertencentes ao rei e aos altos funcionários do reino, sem mencionar produções menores 

de pessoas comuns. Em meados da década de 1860, Burton critica a falta de familiaridade dos 

daomeanos com as atividades agrícolas. Diferentemente do período vivenciado por Burton, o 

contexto encontrado por Forbes era de intensa discussão sobre as medidas que a Inglaterra 

deveria tomar para impor o fim do tráfico. Forbes acompanhava essas discussões e a política de 

imposição organizada pelos ingleses. 

O DAOMÉ E O REI GLELE AOS OLHOS DE BURTON 

 Durante as primeiras quatro décadas do século XIX, poucos viajantes europeus 

conheceram o Daomé e produziram relatos sobre as características do local, desde as formas de 

organização social, riquezas naturais e política até elementos culturais e religiosos. Em seu 

reinado, Gezo anulou a presença de Adandozan na tradição oral daomeana. Ao contrário do 

cenário vivenciado até as primeiras décadas do século XIX, entre os anos de 1840-1865 o reino 

recebeu diversos europeus, devido ao interesse em negociar com o rei assuntos relativos ao fim 

do tráfico e à suspensão dos sacrifícios humanos (BAY, 1998, p.30). A formação dos autores e 

seus interesses nas suas visitas ao reino geraram particularidades discursivas nas obras. 

Viajantes anteriores a Burton descreveram o reino como “bárbaro” e governado por reis 

despóticos. A violência era uma marca constante nesses relatos, em que os corpos expostos 

pelos portões de Abomé e os sacrifícios humanos eram descritos como marcas da brutalidade 

característica dos daomeanos. Os relatos de viagem eram obras literárias consumidas por um 

público variado na Europa, que se interessava por histórias fantásticas e surpreendentes sobre 

terras distantes. Descrições sobre a África buscavam atender, além dos objetivos das viagens, 

as expectativas do público leitor europeu. As imagens produzidas sobre os povos africanos 

tinham intenções muito claras, tais como defender o fim do tráfico de escravos, como é o caso 

de Forbes, ou advogar contra os sacrifícios humanos, como Burton: 

Com a expansão do comércio transatlântico de escravos e, posteriormente, os esforços 

para extirpá-lo, cresceu o número dos europeus que visitavam as cortes de potentados 

no interior, mas poucos foram além de Kumasi, na Costa do Ouro, Abomei, no antigo 

Daomé, ou Matamba, em Angola. Alguns deixaram relatos do que viram, ouviram, 

tocaram e provaram. Essas obras não tinham função prática, a não ser quando 

tencionavam reforçar os que defendiam a manutenção do tráfico ou fornecer 

argumentos a crescente curiosidade europeia, aguçada no Iluminismo, pelo resto do 

mundo, sobretudo pelo que continuava para ela parcial ou totalmente fechado 

(SILVA, 2012, p.13). 
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 As imagens produzidas sobre o Daomé eram bem conhecidas entre os viajantes, 

sobretudo no século XIX, possibilitando convergências entre as obras. Com Burton não foi 

diferente: ele conhecia bem os relatos que antecederam sua viagem, o que despertou o desejo 

de conhecer o Daomé, descrito como terra de povos canibais e empaladores (BURTON, 1893, 

v.1, p.XI). Havia o imaginário da existência de uma piscina de sangue, mas, em terras 

daomeanas, Burton afirmava não ser prazeroso para o rei presenciar mortes e torturas, 

possivelmente feitas criadas em Uidá para evitar o contato com os viajantes: 

O rei não tem prazer com mortes e torturas nem avistando sangue – como atualmente 

figura-se. Os 2000 assassinatos por dia, a canoa em uma piscina de sangue e outros 

contos terríveis, devem ser derivados de Uidá, onde os comerciantes de escravos os 

inventaram, provavelmente para deter os ingleses de visitar o rei75 (BURTON, 1864, 

v.2, p.12). 

 

 A imagem elaborada a partir dos relatos de outros viajantes frustraram Burton quando 

ele vivenciou o cotidiano do reino. A desilusão e as condições encontradas no período da visita 

podem esclarecer seus apontamentos e considerações sobre o reino e o rei Glele. Ao longo das 

páginas de A mission to Gelele, Burton apresentou uma imagem negativa do reino, buscando 

evidenciar a decadência nos aspectos econômicos, estruturais e humanos. No entanto, é 

importante destacar que Burton não limitou suas considerações ao Daomé, pois outras 

localidades receberam o mesmo olhar. 

 As descrições de Burton sobre o Daomé eram pautadas pela ideia de decadência. Ao 

descrever Abomé, Burton afirma que a cidade era edificada em barro (BURTON, 1864, v.1, 

p.289). Os muros eram mal-acabados e feitos de material frágil, característica também presente 

nos telhados de palha (BURTON, 1864, v.1, p.293). Sobre o palácio em Abomé, ele afirma ser 

uma “poderosa carcaça” (BURTON, 1864, v.1, p.291). A partir da elaboração de uma imagem 

do reino como local construções instáveis, Burton pretende demonstrar ao leitor que o reino se 

encontrava em decadência, além de evidenciar a fragilidade em que eles se encontravam. O 

autor estava interessado que seu leitor elaborasse a imagem de um reino agonizante que, apesar 

de ter sido poderoso, já não o era mais. 

 

 

75 “The king takes no pleasure in the tortures and death, or in the sight of blood – as will presently appear. The 

2000 killed in one day, the canoe paddled in a pool of gore, and other grisly nursery tales, must be derived from 

Whydah, where the slave-traders invented them, probably to deter Englishmen from visiting the King”. 
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Para Burton, as condições de vida nesse local eram tão agonizantes quanto a estrutura 

do reino. Como apreciador e especialistas em línguas, Burton criticou o idioma falado no 

Daomé e o comparou com as línguas faladas em outras localidades, consideradas de menor 

complexidade. Segundo ele, as palavras no idioma daomeano eram formadas por termos 

repetidos muitas vezes, demonstrando pobreza linguística. Apontava, ainda, que as palavras 

possuíam significados restritos (BURTON, 1863, v.1, p.361). Burton utilizava seu saber para 

menosprezar o Daomé e, assim, as condições materiais não foram os únicos elementos 

criticados, pois hábitos cotidianos também foram desaprovados. 

 Comprovadamente erudito, Burton desprezou as populações nativas, sentimento 

possivelmente recíproco por parte do rei Glele e seu povo. A liderança local demonstrou pouco 

interesse em negociar diretamente com Burton, impedindo-o de acompanhar algumas 

cerimônias e de integrar-se ao cotidiano real:  

Burton era um experiente e perspicaz observador de culturas estrangeiras, um 

talentoso linguista que rapidamente aprendeu o Fon, porém seus escritos no Daomé 

também refletem sua arrogância e desprezo pelos africanos ocidentais ambos 

evidentemente perceptíveis em sua visita ao reino 76 (BAY, 1998, p.31). 

 

 Burton foi o único viajante do período a introduzir discussões sobre o racismo científico 

como ponto fundamental de análise dos povos africanos. Existiam fatores externos, que serão 

analisados a seguir, corroborando para o mau relacionamento entre a realeza daomeana e o 

representante inglês. Viajante posterior a Burton, J. A. Skertchly esteve por oito meses no reino 

para pesquisar espécies de insetos, mas em seu relato há também descrições sobre o 

funcionamento de Abomé, onde foi bem recebido por Glele. Skertchly conhecia o relato de 

Burton, criticando seus posicionamentos (BAY, 1998, p.31). 

 O relacionamento entre Daomé e Inglaterra na segunda metade do século XIX não se 

constituía de maneira estável. Para compreender os conflitos, é fundamental apresentar a 

disputa pelo trono após a morte de Gezo em 1858 e as contestações a Badahun, futuro Glele. A 

escolha do nome real Glele era uma forma abreviada do aforismo nativo “Você não pode retirar 

uma fazenda [gle]”. Isso representava que ele não permitia que ninguém se apropriasse dos 

 

 

76 “Burton was a keen and experienced observer of foreign cultures, a gifted linguist who quickly learned Fongbe; 

however, his writings on Dahomey also reflect his arrogance and contempt for West Africans, both of which 

evidently were apparent when he visited the kingdom.” (BAY, 1998, p.31). 
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frutos do seu trabalho (LAW, 1997, p.213). Sua ascensão ao trono representava o afastamento 

das políticas de incentivo ao comércio lícito de óleo de palma e dendê e a desmilitarização do 

Estado daomeano. Essa transição acarretava uma mudança significativa nas práticas 

daomeanas, sendo a mais importante delas o fim dos sacrifícios humanos. 

 As disputas na sucessão do trono eram situações comuns no Daomé após a morte do 

monarca. Badahun fora o escolhido por Gezo para sucedê-lo nove anos antes de sua morte, 

porém isso não foi o suficiente para que o seu reinado fosse aceito (LAW, 1997, p.213). Apesar 

dos conflitos serem realidades usuais nas sucessões no Daomé, no caso de Glele foi diferente. 

Antes da sucessão, o Daomé vivenciava conflitos entre grupos com predileções opostas em 

relação ao tráfico de escravos e aos sacrifícios humanos. A transição exigia uma alteração nos 

valores presentes sociais, em que a agricultura não era valorizada graças à valorização das 

atividades militares condizentes com uma economia fortemente dependente do tráfico de 

escravos. Glele teve seu direito ao trono questionado por seu irmão Ouinsou, que recebia o 

apoio de uma mulher, possivelmente uma kpojito importante. Porém, o maior desafio de Glele 

eram os conflitos entre os que apoiavam a diminuição dos sacrifícios humanos e a manutenção 

do incentivo à produção e comercialização de óleo de palma, em vigor durante o reinado de 

Gezo. O grupo oposto achava necessário retomar o tráfico de escravos e retomar os sacrifícios 

durante os “Costumes”, ou seja, recuperar práticas abandonadas por Gezo. Nessa conjuntura, 

Glele representava os interesses dos “conservadores”. 

 O posicionamento de Glele gerou insatisfação entre os comerciantes de Uidá que, nesse 

momento, plantavam em larga escala para a exportação. A atividade escravista já havia sido 

superada por esses comerciantes, que conseguiram estabelecer o comércio de produtos agrícola. 

Glele defendia interesses contrários aos comerciantes de óleo de palma de Uidá, exemplificada 

pela extinção do cargo de chachá, pertencente à família de Souza77: 

A reafirmação de Glele do militarismo daomeano e sua elaboração do ciclo cerimonial 

associado a ele também teve o efeito de minar o comércio de óleo de palma, retirando 

mão de obra do setor agrícola. Por exemplo, em 1862, o cônsul britânico de Lagos 

reclamou que no Daomé ‘a agricultura está paralisada e comércio legítimo próximo 

de nada; a população das vilas é mais escassa, e pode ser chamada a qualquer 

momento para sair em busca de escravos. Da mesma forma Béraud em 1866: ‘o 

presente rei, por suas guerras e cerimônias contínuas, incomoda as pessoas, que são 

 

 

77 O cargo de chachá foi criado por Gezo e cedido a Francisco Félix de Souza em reconhecimento por seu apoio 

no processo de coup d'etat contra Adandozan. Ser chachá representava possuir o monopólio do comércio de 

escravos na região da costa 



130 

obrigadas a passar grande parte do ano na capital, arruinando o comércio tornando a 

exportação de palmeiras quase impossível’78. (LAW, 1997, p.229 

A fim de ter defensores de seus interesses em Uidá, Glele nomeou parentes seus para o 

cargo de Yevogan, tentando limitar a atuação dos antigos funcionários herdados do reinado de 

Gezo. Ao ascender ao trono, Glele afirmou que continuaria os feitos de seu pai, diminuindo os 

sacrifícios humanos e a contendo as caçadas de escravos. Herdeiro das práticas de Gezo, 

provavelmente Glele não pretendia finalizar esses dois símbolos de poder. Na prática, Glele era 

membro do grupo defensor da retomada do comércio de escravos e da manutenção dos 

sacrifícios. Para neutralizar o poder dos antigos representantes de Gezo, Glele pretendia acalmar 

o debate entre as facções. A Inglaterra, reconhecendo os problemas internos do Daomé, buscou 

vantagens em meio a essa situação. Por ter estado em Abomé e conhecer os aliados e os 

inimigos do rei, Burton buscou atrair os opositores do rei para o grupo favorável aos ingleses 

(LAW, 1997, p.229-232). 

 Parte das críticas de Burton aos elementos da sociedade daomeana podem ter sido 

motivados pela conjuntura que o reino vivenciava. Com a ascensão de Glele, houve um 

afastamento dos ingleses devido à política desse soberano de retomar o tráfico de escravos e 

aumentar o número de imolados durante as celebrações anuais. Ao contrário de Gezo, que 

negociou com os europeus e tencionou esses acordos, Glele não buscou atender aos anseios dos 

ingleses, o que resultou em menções de Burton em tom negativo e a tudo que envolvia o Daomé. 

 As negativas de Glele em continuar as negociações iniciadas no reinado de Gezo com 

os ingleses referentes ao fim do tráfico de escravos e dos sacrifícios humanos produziam uma 

conjuntura desfavorável nas relações diplomáticas entre os dois reinos. Os posicionamentos 

assumidos por Glele desencadearam a formação de um grupo opositor que incluía a própria 

Inglaterra e os comerciantes de Uidá. A oposição dos mercadores de Uidá ao reinado de Glele 

se expressou no apoio dado por eles aos franceses em 1890. Em meados de 1870, detonou-se o 

processo para a sucessão ao trono daomeano e, a princípio, Glele elegeu Ahanhanzo, mas a 

 

 

78 “Glele’s reassertion of Dahomian militarism and elaboration of the ceremonial cycle associated with it also had 

the effect of undermining of the palm oil trade bt withdrawing labor from the agricultural sector. In 1862, for 

example, the British Consul at Lagos complained that in Dahomey ‘agriculture is at a standstill, and legitimate 

trade next to nothing; the population of the villages is most scanty, and liable to be called out at any moment to do 

on some slave-hunting expedition. Likewise Béraud in 1866: ‘the present king, by his wars and continual 

ceremonies, is annoying the people, who are thus obliged to spend a large part of the year at the capital, ruining 

trade bt making the exploitation of the palms almost impossible”. 
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escolha foi contestada Kondo (LAW, 1997, p.232). Antes da ascensão do novo rei, Ahanhanzo 

morreu de varíola, gerando a teoria que ele tinha sido vítima de magia negra organizada por 

Kondo. O conflito entre os herdeiros viáveis encobria a disputa entre facções, em que as 

desavenças entre projetos desencadeavam conflitos físicos. Nessa disputa, Ahanhanzo era mais 

alinhado às negociações com os ingleses, enquanto Kondo, futuro Behanzin, assumia um 

posicionamento mais intransigente (LAW, 1997, p.232). A história daomeana no século XIX 

foi marcada por conflitos dessa natureza: o coup d’etat sofrido por Adandozan ocorreu 

supostamente devido a sua defesa pela diminuição dos sacrifícios e das atividades escravistas, 

o que incentivou grupos escravistas do reino a apoiarem Gezo nesse processo, sendo Francisco 

Félix de Souza um adepto disso. A sucessão de Glele também foi marcada por conflitos dessa 

natureza, permanecendo até a posse do último rei daomeano. 

 A oposição entre Daomé e Inglaterra na segunda metade do século XIX pode explicar 

a visão que Burton assume em seu relato sobre a maioria dos elementos presentes no reino 

africano. Glele foi descrito de forma minuciosa pelo autor, que apontou detalhes da aparência 

do monarca, como unhas e sobrancelhas. Glele é descrito como um homem de porte alto, com 

mais de um metro e oitenta de altura, aparência ágil, magro e de ombros largos. Apesar de 

afirmar que o rei possuía boa aparência, nas linhas seguintes ele aponta características 

depreciativas. Apesar de ter um físico firme, com pernas fortes, Burton diz que as canelas eram 

finas, semelhantes a pepinos79. Essa comparação descabida demonstra o pouco apreço que o 

viajante tinha pelo monarca e, em outras passagens, ele reitera o sentimento de superioridade 

em relação ao daomeano: “O rei africano demonstra que ele é um comedor de carne, e não de 

‘comida de macaco’ [como] frutas e vegetais”80 (BURTON, 1864, v.1, p.233-234). O crânio é 

descrito como arredondado e bem localizado, sendo possível relacionar essa descrição ao seu 

alinhamento de Burton às ideias racialistas difundidas no século XIX, na qual se incluía a 

prática de medir crânios como um método científico de identificar as potencialidades cognitivas 

de indivíduos de diferentes etnias. Entre os atributos de Glele apontados por Burton, surgem 

ainda o cabelo, não passando despercebidos dos olhos do viajante uma ligeira calvície e apenas 

algumas partes da cabeça cobertas com tufos de cabelo que, segundo ele, se assemelhavam a 

 

 

79 Ele utiliza a palavra “cucumber-shaped” ao descrever as pernas do monarca daomeano. (BURTON, 1864, v.1, 

p.233). 

80 “the African king must show that he is an eater of meat, nor of ‘monkey’s food’ - fruits and vegetables”. 
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um cocar (BURTON, 1864, v.1, p.233). Os dentes eram saudáveis, no entanto um pouco 

enegrecidos devido ao uso constante de tabaco. Burton não descreve apenas características 

físicas em linhas gerais, buscando detalhes inusitados:  

Seus olhos são vermelhos, ofuscados e inflamados, revelados pela opacidade na 

córnea, o que pode terminar com uma cegueira. Um oftalmologista pode prosperar 

aqui, mesmo com a menor demonstração de habilidade. Essa enfermidade não foi 

oferecida pelo [consumo de] rum, pois o rei bebe de forma muito moderada e prefere 

vinhos e cerveja dos quais ele tem ampla reserva (…). (BURTON, 1864, v.1, p.234)81. 

 

 Como a relação entre Burton e Glele não era harmônica, o viajante fez alguns pedidos 

ao rei e ele negou veementemente muitas delas, desde a requisição de um acompanhante até ser 

convidado para algumas celebrações importantes do reino. Glele mostrava-se pouco à vontade 

em acatar os pedidos de Burton: além das negativas constantes, ele usualmente deixava o 

viajante esperando por horas antes de atendê-lo. O mau relacionamento entre Burton e Glele 

tornou-se um problema diplomático entre os dois reinos: 

Segundo Newbury, a visita de Burton foi um “desastre nas relações anglo-fon”, 

devido à ausência de paciência e tato diplomático. Ainda segundo o mesmo autor, o 

reverendo Bernasko, que acompanhou Burton durante parte da visita, escreveu para 

a Church Missionary Society dizendo que Gelele ficou mal impressionado com a 

postura de Burton, tendo lhe falado particularmente que se a rainha da Inglaterra 

mandasse outro representante como este, “estragaria tudo e acabaria com a amizade 

entre a Inglaterra e o Daomé (GEBARA, 2010, p.217). 

 

 As impressões entre eles foram as piores. Burton ressentia-se pelo tratamento recebido 

do rei, que segundo ele foi causado pela ineficiência dos representantes ingleses anteriores em 

demonstrar a grandeza da Inglaterra aos reis daomeanos, chegando a sugerir que, nas próximas 

viagens ao Daomé, se mantivesse “um refém importante, enquanto o comissionado inglês 

estivesse na capital” (GEBARA, 2010, p. 218). Nas situações em que ocorria a proibição de 

Burton em acompanhar alguma cerimônia, o viajante não percebia nessa recusa uma seleção 

feita pelos nativos daquilo que eles desejavam que fosse de conhecimento dos europeus. Ele 

considerava que essas recusas se deviam à tentativa de esconder a decadência do reino 

(GEBARA, 2010, p. 216). Burton não compreendeu o papel ativo das lideranças nativas em 

 

 

81 “His eyes are red, bleared, and inflamed, betraying an opacity of the cornea which may end in blindness. An 

ophthalmist might here thrive upon the smallest display of skill. This complaint is not the gift of rum, for the King 

is a very moderate drinker, and prefers wines and beer, of which he has an ample store (…)”. 
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limitar sua atuação, pois o sentimento de superioridade do viajante europeu diante dos 

autóctones era tão evidente que acabava por impedi-lo de perceber o papel exercido pelos 

locais.  

AS GUERRAS DE ABEOKUTA E O DESGASTE NAS RELAÇÕES ENTRE 

INGLATERRA E DAOMÉ 

 As guerras de Abeokuta representaram a divergência de interesses entre Daomé e 

Inglaterra. Os conflitos ocorreram em dois momentos: o primeiro em 1851, sob o comando de 

Gezo, e a de 1864, no reinado de Glele. Esses dois momentos foram narrados pelos viajantes 

Forbes e Burton. 

  Compreender o processo de formação de Abeokuta é importante para conhecermos 

motivos que levaram a Inglaterra a apoiar esse Estado. Além disso, os episódios de 1851 

representaram a primeira participação das “amazonas” em um conflito armado externo, pois 

antes disso elas tinham funções internas, como guardas do rei e membros de desfiles e danças 

em ocasiões especiais. Abordarei cinco pontos centrais sobre Abeokuta: os aspectos históricos 

de sua formação e o seu envolvimento na crise de sucessão de Lagos, o apoio inglês e as ações 

missionárias, o conflito de 1851, a guerra de 1864 e as consequências geradas por esse combate.  

 A fundação de Abeokuta relaciona-se à queda do império Oyó na década 1830. O fim 

da potência expansionista gerou mudanças para os povos da região, marcando o início de um 

período de guerras e insegurança. As causas mais significativas para a queda de Oyó foram os 

conflitos internos entre lideranças de linhagem, a diminuição do tráfico de escravos e a 

expansão da jihad a partir do Califado de Sokoto (ASIWAJU, 2010, p.821). Tudo isso levou a 

migrações de populações Egba em direção ao sul, formando grupos populacionais em áreas 

anteriormente desabitadas, sendo a formação de Abeokuta fruto desse processo.  

 Apesar dos povos da região terem origens diversas, possuíam como base comum a 

língua e a tradição agrícola. Esses grupos passaram a migrar em direção à costa até encontrar a 

região segura de Abeokuta (GEBARA, 2010, p.100). Em 1830 a cidade era populosa e forte. 

 O interesse inglês sobre a região iniciou-se com as migrações de serra-leonenses para 

Abeokuta na década de 1840. Cristianizados desde a conversão em Serra Leoa, a população 

Egba cristã na nova cidade chamou a atenção dos ingleses, que não tardaram em formar missões 

para continuar o trabalho de cristianização, agora em um novo território. No período da 
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execução do projeto missionário, ocorreram disputas pelo poder em Lagos, gerado divisões 

internas em Abeokuta. Em Lagos o sucedeu a retirada do governante em exercício do poder, 

Akintoye, mais simpático aos ingleses e ao fim do tráfico de escravos. Quando seu opositor 

Kosoko assumiu o poder, defendeu uma postura oposta. Akintoye exilou-se em Abeokuta onde, 

em 1845, houve intensas disputas pela liderança entre Apati e Okukenu. O primeiro era defensor 

de Kosoko, opondo-se ao exílio de Akintoye em Abeokuta, enquanto o segundo colaborou com 

Akintoye que, pouco depois, fugiu para Badagri. Abeokuta “dividiu-se (...) em duas facções 

que podiam ser caracterizadas por anti e pró-escravistas, que por consequência anti e pró-

missionários e ingleses” (GEBARA, 2010, p.102-103). A conclusão do conflito proporcionou 

a autorização da instalação da primeira missão na cidade e marcou o início das boas relações 

entre Inglaterra e Abeokuta. 

 A influência europeia na região teve seu auge em 1851, por ocasião do bombardeio de 

Lagos pela esquadra antiescravista britânica. Essa conjuntura gerou concorrência entre 

britânicos e franceses:  

Todavia, o verdadeiro ponto de inflexão aconteceria com a oficial anexação de Lagos 

pela Coroa britânica, em 1861, e com o ataque lançado sobre Porto-Novo pela frota 

inglesa, pouco após, durante o mesmo ano. Estas duas operações britânicas 

naturalmente acenderam os ânimos dos franceses, detentores de consideráveis 

interesses comerciais em Oidah e Porto Novo. Em 1863. Atendendo a pedidos das 

próprias autoridades de Porto-Novo, eles declararam este Estado aja litorâneo um 

protetorado francês, visando bloquear qualquer nova expansão britânica rumo ao 

Oeste, pela costa (ASIWAJU, 2010, p.834). 

 

 A principal estratégia de conquista de Abeokuta empreendida pela Inglaterra foi o 

projeto missionário. Lagos já era dominada pelos ingleses e tornou-se o ponto central do 

combate ao tráfico de escravos, sendo interessante conquistar Abeokuta devido à proximidade 

com Lagos. Para que a influência inglesa fosse mais efetiva, impulsionaram a substituição de 

Kosoko por outro governante mais favorável aos interesses europeus. A relação entre Abeokuta 

e Inglaterra nas décadas de 1850 foi caracterizada  

(…) por uma constante ajuda europeia para a consolidação da cidade africana como 

maior poder no interior próximo à costa de Lagos, e contou inclusive com o envio de 

armas e treinamento de guerra para evitar uma derrota durante as tentativas de invasão 

daomeana. Isso ocorreu durante esporádicas suspeitas de que a facção escravista em 

Abeokuta manejava para exportar escravos por outros portos que não Lagos 

(GEBARA, 2010, p.105). 
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GUERRAS DE ABEOKUTA EM 1851 E 1864 

 O ataque daomeano contra Abeokuta pode ter sido impulsionado pelo interesse em 

adquirir cativos em uma região considerada militarmente mais fraca. No entanto, Gezo não 

pressupunha que os ingleses ajudariam a região, inclusive cedendo armas (ALPERN, 1998, 

p.179). Se o primeiro conflito foi estimulado por fatores econômicos relacionados ao tráfico de 

escravos, o segundo combate, já no reinado de Glele, assumiu contornos de vingança pela 

derrota de Gezo em 1851. Apesar da maioria dos autores se alinharem à explicação econômica, 

Adeyinka apresenta outros motivos que levaram Gezo ao conflito. Entre 1844 e 1845, o Daomé 

foi derrotado por Abeokuta, que levaram o guarda-sol e trono real daomeano. O evento foi 

considerado uma afronta e tomado como justificativa por Gezo para empreender o conflito. 

Ainda segundo o autor, Gezo invejava o bom relacionamento dos Abeokuta com os europeus, 

sobretudo a partir do trabalho missionário e a oferta de armamentos. O Daomé, apoiado no 

tráfico de escravos, diferia de Abeokuta, dedicada à produção agrícola e não integrante do grupo 

de sociedades escravistas. O conflito teria resultado do desejo daomeano em destruir qualquer 

local que fosse um “obstáculo à economia imperialista do rei do Daomé” (ADEYINKA, 1974, 

p.545). As motivações do Daomé para a guerra contra Abeokuta provavelmente foram incitadas 

pelo desejo de impedir as relações de “amizade” entre Abeokuta e Inglaterra, pois tal relação 

poderia gerar problemas para o Daomé, além do desejo dos daomeanos em impor seu poder 

sobre reinos do entorno e conseguir suprimentos para manter o tráfico de escravos. 

 Segundo Yoder, o Daomé sentiu ameaçada sua política escravista de captura e venda 

de escravos devido à aliança entre britânicos e Abeokuta. O temor se iniciou quando eles 

estabeleceram acordos que buscavam destruir o tráfico. Abeokuta representava um desafio à 

continuidade das atividades econômicas tradicionais e a Inglaterra intensificava o controle 

contra o tráfico de escravos na região, impondo o bloqueio naval na costa atlântica e 

incentivando as produções do óleo de palma (YODER, 1974, p.425). 

 Durante a visita de Forbes (1850) ao Daomé, já ocorriam demonstrações do desejo do 

Daomé em lutar contra Abeokuta. Em diversas aparições das “amazonas”, elas verbalizam o 

desejo de serem empregadas na luta, alegando que não voltariam para o reino sem a vitória. 

Apesar do ambiente de euforia, os representantes ingleses, incluindo Forbes, agiram na tentativa 

de conter as intenções de guerra, porém o confronto se concretizou em 1851. Beecroft também 

esteve no Daomé em um momento próximo e foi alertado pelo próprio rei Gezo sobre seu 

interesse em atacar Abeokuta, contrariando o posicionamento discreto usualmente apresentado 
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pelos daomeanos. Gezo solicitou a Beecroft, que iria a Abeokuta, para avisar os missionários 

da cidade que deviam abandoná-la devido ao perigo iminente. O emissário inglês avisou 

inclusive os chefes locais sobre o conflito (ALPERN, 1998, p.174-175). 

 Para essa guerra, o Daomé recrutou de 10 mil a 16 mil pessoas em suas tropas, 

incluindo 4 mil “amazonas”. Apesar o grande número de soldados envolvidos e o alto grau de 

treinamento militar, isso não foi suficiente para superar a potência dos armamentos dos 

abeokutas. Os daomeanos foram derrotados e perderam mais de 1200 soldados, incluindo 

muitas mulheres. Outros relatos apontam que as mortes foram ainda mais numerosas, chegando 

a 3000 daomeanos (ALPERN, 1998, p.175-179). Todas essas baixas ficaram na memória de 

Gezo que, após a derrota, não tentou outra invasão a Abeokuta. 

 Ao mesmo tempo que o conflito ocorria nos campos de batalha, outro embate era 

travado entre dois grupos opositores no Daomé: os chamados “moscas” e “elefantes” ou, como 

intitulado por Yoder (1974), “Fly” e “Elephant”. Os dois termos representavam grupos opostos 

que defendiam campanhas militares, respectivamente Aja e Abeokuta (LAW, 1997, p.221). 

Apesar dos debates terem aumentado no período da guerra de Abeokuta, as discussões entre os 

grupos opostos existiam desde a década de 1840. O “elefante” era formado por adeptos de Gezo 

e defensores da continuidade do tráfico, rejeitando negociações com os ingleses. 

Argumentavam a favor de uma nova guerra contra Abeokuta. Já o partido das “moscas” 

desejava estreitar os acordos com os ingleses, limitar futuras guerras de caça a escravos e 

defendia a guerra somente contra povos fora da região de influência de Abeokuta, (YODER, 

1974, p.426). Law (1997, p.221) critica Yoder por considerar que os mercadores de escravos 

brasileiros se opunham ao comércio de outros produtos, mais especificamente o óleo de palma. 

Os traficantes de escravos, após o incentivo às produções agrícolas, passaram a praticar os dois 

comércios de forma conjunta. 

 Os “Costumes” de 1851 foram marcados pelo embate entre os dois grupos opositores, 

descritos por Forbes. O partido das “moscas” foi vitorioso, assumindo o Daomé uma política 

mais ponderada em relação a Abeokuta e às constantes guerras do reino. Dissertar sobre a 

existência de debates políticos acerca das medidas tomadas no reino são relevantes por romper 

com a ideia de que a monarquia daomeana pautava-se pelas práticas absolutistas do rei. Os 

estudos sobre o funcionamento do poder no Daomé cada vez mais reconhecem a complexidade 

das relações políticas no reino. 
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  A vontade de vingar a derrota sofrida por Gezo produziu em Glele uma vontade 

obstinada de envolver-se em mais um conflito, apesar das indicações negativas, tanto de Burton 

como dos ancestrais. O viajante, em diferentes momentos, aconselhou Glele a não continuar 

com o conflito, afirmando que isso desagradaria a rainha da Inglaterra (BURTON, 1864, v.2, 

p.242). 

Ainda que tenham sofrido perdas no conflito de 1851, o Daomé não tardou em repor os 

soldados, incluindo as “amazonas”. Frazer esteve no reino alguns meses após o conflito e 

contabilizou quase o mesmo número de mulheres. Independentemente de ter conseguido repor 

perdas, Gezo nunca se sentiu preparado o suficiente para um novo conflito (ALPERN, 1998, 

p.180). Em um discurso de Glele durante as celebrações dos “Costumes”, ele afirmou 

abertamente o desejo de lutar contra Abeokuta: “Mais uma vez Glele, com gestos violentos e 

jogando os braços descontroladamente, declarou que ele deve ir e acabar com Abeokuta”82 

(BURTON, 1864, v.2, p.9). Glele reitera a ideia da necessidade de atacar Abeokuta: “O rei fez 

um terceiro discurso de guerra, no sentido de que o pano sujo deve ser lavado, e que sua honra 

deve ser redimida destruindo Abeokuta”83 (BURTON, 1864, v.2, p.9-10). 

 Antes de avançar sobre Abeokuta, Glele organizou ações militares em outros povos, 

como o ataque a Ishagga em 1862. Segundo o depoimento de Charles Andrew Gollmer, atuante 

na missão anglicana em Abeokuta, o ataque foi de grandes proporções e ao menos 1000 pessoas 

foram mortas e 4000 foram levadas como prisioneiras. Muitos chefes de Ishagga foram 

executados, talvez levados vivos até Abomé e lá executados, enquanto outra versão afirma que 

foram degolados e os chefes daomeanos voltaram para sua capital com as cabeças penduradas 

nos pescoços (ALPERN, 1998, p.181). Os sobreviventes do ataque pediram refúgio em 

Abeokuta. No ano seguinte, Glele organizou mais um ataque em locais próximos a Abeokuta, 

mas o ataque falhou. 

Burton analisou a tentativa de Glele recuperar o auge do reino, vivenciado durante o 

reinado de Gezo: 

 

 

82 “Once more Gelele, with violent gestures and wildly tossing his arms, declared that he must go and break 

Abeokuta”. 

83 “The King made a third warlike speech, to the effect that dirty cloth must be washed, and that his honor must be 

redeemed by destroying Abeokuta”. 
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Gelele tentou por duas vezes recuperar a honra de seu pai. (…) Este ano será o terceiro 

ataque, e se provar um fracasso ele não tentará outro ataque por um longo dia. Assim, 

o Daomé constantemente perde prestígio. Enfraquecido pela política tradicional, por 

uma contínua questão de sangue, pelas medidas arbitrárias de seu rei, a desmoralizada 

conexão estreita com os europeus, e pelo fracasso frequente, esta raça de espartanos 

negros está rapidamente caindo em decadência 84(BURTON, 1864, v.2, p.57). 

 As guerras de Abeokuta foram mais um ponto de embate entre as políticas defendidas 

pelo Daomé e as ambições inglesas na região. Possivelmente, o desgaste das relações interferiu 

na visão de Burton sobre o reino. Ao viver o cotidiano local, o viajante constatou a falta de 

preocupação do monarca em acatar os desejos ingleses. As lideranças nativas seguiam suas 

próprias regras, não cumprindo integralmente os anseios dos europeus, o que deve ter gerado 

frustração no viajante. Além disso, os conflitos entre Abeokuta e Daomé persistiram por muitos 

anos, sendo o desejo de vencê-los permanente nas ambições de Glele, que via nessa ação uma 

missão em vingar as perdas sofridas pelo reino. A guerra de 1851 foi um momento importante 

na atuação das “amazonas”, demarcando o primeiro conflito de dimensões maiores em que elas 

participaram. Nos relatos de Forbes e de Burton, as “amazonas” frequentemente reiteram a 

vontade de lutar pelo rei e pelo Daomé. Quando os Abeokuta descobriram que haviam lutado 

contra mulheres durante o conflito de 1851, a motivação para vencer o Daomé aumentou 

(ALPERN, 1998, p.177). 

AS “AMAZONAS” EM BURTON 

 A origem das “amazonas” é tema controverso, não existindo um período exato que 

indique o início da organização dessas mulheres armadas como um grupo. No entanto, é 

possível afirmar o emprego delas em funções que extrapolavam a prática tradicional daomeana 

de mantê-las nos domínios de Abomé foi empreendida durante o reinado de Gezo. Como já 

afirmei, o primeiro confronto significativo com a participação do grupo de “amazonas” foi o 

primeiro conflito contra Abeokuta, em 1851. O grupo foi descrito pela maioria dos viajantes 

que estiveram no Daomé, devido à sua particularidade e distanciamento do modelo feminino 

vivenciado na Europa. Com Burton não foi diferente, e seu relato dedica um capítulo inteiro a 

 

 

84 “Glele has twice attempted to retrieve his father’s honour. (…) This year will be the third attack, and if prove a 

failure he will not try another assault for many a long day. Thus, Dahome steadily loses prestige. Weakened by 

traditional policy, by a continual issue of blood, and by the arbitrary measures of her king, and demoralized by 

close connection with Europeans, and by frequent failure, this breed of black Spartans is rapidly falling into decay” 
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elas e seu cotidiano. Apesar das críticas que o autor fez às “amazonas”, ele reconhece 

importância delas no Daomé: 

As amazonas são tudo neste país. O rei vive com elas e entre elas; elas só podem ser 

encontradas nos palácios reais. Quando saem para buscar água, o que é quase todo 

dia, a [“amazona”] da frente (pois todos seguem em fila única) tem um sino em volta 

do pescoço parecido com um sino de ovelha na Inglaterra, que ela mesma toca, sempre 

que alguém é visto se aproximando. Imediatamente os homens fogem em todas as 

direções e limpam a estrada para as “amazonas”. Eles então esperam até que todas 

tenham passado. A razão para isto é que se um acidente acontecesse com qualquer 

uma dessas mulheres, [como] ela cair e quebrar o jarro de água em sua cabeça, ou se 

o jarro de água caísse de sua cabeça, o infeliz homem que por acaso estivesse por 

perto no momento seria imediatamente abordado ou aprisionado por toda vida, ou 

teria sua cabeça retirada, como seria suposto de que ele fora a causa do acidente85 

(BURTON, 1864, v.2, p.259). 

 A mesma perspectiva negativa usada pelo autor para referir-se ao reino do Daomé e 

seu monarca foi empregada na análise das “amazonas”. Na introdução do capítulo, ele aponta 

que os discursos que circulavam na Inglaterra sobre essas mulheres eram exagerados pelos 

viajantes que as descreveram. Segundo Burton, os europeus que estiveram anteriormente no 

Daomé utilizaram uma concepção positiva em excesso em suas interpretações sobre as 

“amazonas”. Ele remeteu à fala de Duncan, em que se diz que não há no mundo um exército 

tão extraordinário quanto o do Daomé (BURTON. 1864, v.2, p.42). A visão positiva dos 

antecessores era exposta para ser confrontada. Se Duncan e Forbes atribuíram características 

positivas às “amazonas”, Burton não reconheceu nenhum atributo nelas. Sobre os temas 

abordados no relato a respeito dessas mulheres, quatro receberam destaque em seu relato: 

descrições relacionadas à aparência física e comportamental; as atividades desenvolvidas; o 

tamanho desse contingente e as punições recebidas na ocorrência de infrações. 

 As “amazonas” representadas na capa do primeiro volume de A mission to Gelele são 

dotadas de qualidades físicas masculinizadas, o que converge com a representação que Burton 

produziu sobre elas no corpo do texto. Burton referiu “o físico masculino das mulheres, 

 

 

85 “The amazons are everything in this country. The king lives with them and amongst them; they are only to be 

found in the Royal palaces. When they go out to fetch water, which is every day and nearly all day, the one in the 

front (for they all follow in single line) has a bell round her neck much like a sheep-bell in England, which she 

strikes herself whenever any person is seen approaching. Immediately the men rum away in all directions, and 

clear the road by which amazons are coming. They then wait till all have passed. The reason for this is, that if an 

accident were to happen to any one oh these women, either by her falling down and breaking the water-jar on her 

head, or if the water-jar fell off her head, the unfortunate man who happened to be near at the time would be 

immediately seized, and either imprisoned for life, or have his head taken off, as it would be supposed that he was 

the cause of the accident”.  
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capacitando-as a competir com os homens em suportar duras fadigas e privações”86 (BURTON, 

1864, v.2, p.42). Os atributos físicos masculinizados podem ser compreendidos como efeito do 

envolvimento dessas mulheres em atividades de cunho militar, função usualmente desenvolvida 

por homens no modelo europeu. Ou seja, na mentalidade europeia do século XIX, essas 

mulheres, por atuarem em funções militares, deviam ser portadoras de atributos masculinos. 

Entendo esse apontamento de Burton mais como fruto de uma experiência europeia de 

associação direta entre atividade militar e masculinidade do que em diálogo com a realidade 

descrita. No relato de Forbes, as “amazonas” receberam outros contornos. 

 Além de masculinizadas, as “amazonas” de Burton eram em grande número mulheres 

obesas e de pouca beleza física. Burton descreve um encontro com “amazonas” marchando em 

Kana. Elas integravam um grupo conjunto com homens e meninas que carregavam o 

armamento. Ele diz que esperava encontrar “Pentesileias, Thalestrises, Dianas – nomes 

adoráveis! Vi [mulheres] velhas, feias, marchando ‘mal-humoradas’, com o rosto de 

‘cozinheira’ depois de ser muito ‘incomodada’ pela “patroa”87. (BURTON, 1864, v.2, p.53). 

Burton não considera bela nenhuma nativa e, aos seus olhos, as mais desprovidas de beleza 

eram as “amazonas”, contrastando com a aparência atribuída às esposas do rei. Segundo Burton, 

estas últimas não podiam ser consideradas bonitas, mas ao menos possuíam uma “juventude 

picante” (BURTON, 1864, v.1, p.358). Supostamente, as mulheres que se destacavam pela 

beleza, escravas ou não, eram mantidas dentro do palácio em Abomé como propriedade do rei 

(OBICHERE, 1978, p.15), sendo possível supor que a beleza era um critério definido 

socialmente nos termos daomeanos e importante na escolha da função a ser exercida por essa 

mulher: se os atributos físicos se destacassem, ela poderia ser escolhida como esposa real. No 

entanto, caso essa não fosse um qualidade reconhecida, ela poderia ser alocada em função 

diversa. 

Outro ponto que contribui para o entendimento de que a beleza era um elemento decisivo 

no Daomé é a passagem em que Burton apresenta a prática de Glele de ordenar que todas as 

 

 

86 “(…) the masculine physique of the women, enabling them to compete with men in enduring toil, hardship and 

privations” 

87 “see Penthesileas, Thalestrises, Dianas – lovely names! I saw old, ugly and square-built frows, trudging 

“grumpily” along, with the face of “cook” after being much “knagg’d” (nagged) by “the missus”. 
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garotas do reino fossem trazidas até ele antes da concretização de seus casamentos, sendo 

aquelas que o agradassem retidas no palácio (BURTON, 1864, v.2, p.45). 

 As “amazonas” eram diferenciadas e identificadas a partir das vestimentas que 

usavam, sendo o Daomé o único reino no qual os grupos armados permanentes se identificavam 

pelos vestuários. Possivelmente no grupo de “amazonas” existiam roupas distintas que 

representavam variadas funções exercidas por elas, além de ter vestuários específicos para cada 

ocasião: um para os desfiles militares e outros para combate (ALPERN, 1998, p.56). Ainda 

segundo Alpern (1998, p.52), essa prática pode ter sido fruto da influência europeia no reino, 

onde as informações circulavam graças ao comércio. As roupas utilizadas pelas “amazonas” 

buscavam esconder seus atributos femininos, vestindo praticamente as mesmas peças de roupa 

dos homens, chegando a ser difícil distinguir um soldado de uma mulher soldado (ALPERN, 

1998, p.54); 

A insistência das “amazonas” de que eram homens, traía a realidade de que enquanto 

as mulheres eram "oficialmente superiores" no Daomé, [elas] ainda sofriam a 

"arrogância masculina", e enquanto os reis pareciam relutantes em desencorajar a 

ilusão de mudança sexual das “amazonas” Burton diz que Glele disse repetidas vezes 

a ele que “uma mulher ainda é mulher”88 (ALPERN, 1998, p.118). 

 

 As roupas variavam entre túnicas brancas (utilizadas durante o reinado de Gezo) e 

vermelhas (utilizadas exclusivamente em desfiles militares). Algumas descrições do vestuário 

das “amazonas” são carregadas de erotização das figuras delas, mencionando o uso de roupas 

de couro muito justas e enfeitadas com conchas, anéis e sinos presos ao pescoço (ADAMS, 

2010, p.7). Além das vestimentas se relacionarem a um momento específico, também eram 

utilizadas como elementos de distinção entre as mulheres de diferentes grupos sociais. Burton 

afirmou que os apetrechos utilizados por elas indicavam as variadas divisões que elas poderiam 

integrar (BURTON, 1864, v.2, p.50-51). 

 Sobre o comportamento das “amazonas”, a ferocidade e valentia foram elementos 

reconhecidos pelos diferentes viajantes. Burton buscou justificativas científicas oitocentistas 

para esse comportamento. A figura delas surge como afronta aos papéis sociais habitualmente 

 

 

88 “The amazon's insistence they were men betrayed the reality that while women were "officially superior" in 

Daomé, they still suffered from "male arrogance", and while kings seem to have been loath to discourage the 

amazons' illusion of sex change Burton says that Glele "repeatedly told him "that a woman is still woman"”. 
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atribuídos aos homens. A superioridade de combate das “amazonas” em comparação com a ala 

masculina são questões abordadas pelo viajante, apresentando os aspectos comportamentais 

atribuídos a essas mulheres. 

 Durante a celebração dos “Costumes”, ocorria o juramento de fidelidade das 

“amazonas” diante do monarca. Nesse momento, elas reafirmavam sua dedicação total ao 

Daomé e ao seu rei e, no caso de conflitos armados, o compromisso de lutar bravamente mesmo 

que isso acarretasse sua própria morte. A partir desse juramento, podemos compreender o 

compromisso delas em matar ou morrer como prova da fidelidade para com o monarca. Essa 

lealdade total foi problematizada por Burton quando se deparou com o sacrifício de algumas 

mulheres que, mesmo possuindo grande destreza militar, não tentaram se desvencilhar da 

situação. A fidelidade era um princípio central da relação entre as “amazonas” e o rei. 

 Segundo Burton, as “amazonas” eram impelidas a viver em ferocidade, sendo esse 

treinamento o mesmo aplicado aos animais. Tamanha violência foi vista como consequência da 

imposição do celibato e dos exercícios extremos aos quais eram submetidas, sendo essa 

constatação presente também em Forbes. Burton complementa a ideia, dizendo que todos as 

paixões são irmãs e que possivelmente o derramamento de sangue faz as mulheres lembrarem 

o amor. O discurso de Burton sobre essas mulheres é pautado na ideia de inferioridade delas 

diante do narrador, chegando a apontar a existência delas como o terceiro ponto mais 

problemático do Daomé (BURTON, 1864, v.2, p.49). Ao mesmo tempo em que a repulsa fazia 

parte dos sentimentos surgidos a partir do contato com as “amazonas”, é possível apontar certo 

fascínio do narrador. Ou seja, a contradição entre esses dois argumentos produzia a visão que 

o autor construiu sobre elas. Segundo Herskovits (1938, p.319-322, apud Obichere, 1978, p.6) 

a ideia de uma vida sexual livre vivenciada por essas mulheres contribuiu para a elaboração de 

um imaginário que influenciou os viajantes. 

 A superioridade técnica das “amazonas” em detrimento dos homens foi apontada por 

Forbes e por Burton. A valentia e fidelidade pelo monarca que demonstravam faziam delas 

figuras mais aceitas para proteger diretamente o rei. A confiabilidade que usufruíam junto ao 

rei faziam delas pessoas mais valorizadas do que os similares masculinos (YODER, 1974, 

p.419). Durante o conflito de Abeokuta, por exemplo, as baixas entre as “amazonas” foram 

inferiores à do grupo militar masculino, consequência provável do treinamento constante a que 

eram submetidas, muitas vezes desde os primeiros anos de vida. Porém, Burton não as 

reconhecia como boas guerreiras, mas apenas superiores a um grupo de homens mal treinados: 
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Se a força feminina do Daomé é miserável, o homem é mais miserável ainda. A 

história afirma que “o medo nunca entra na mente do daomeano”; mas essa raça foi 

extinta há muito tempo e escravos e mestiços ocuparam seu lugar. As mulheres são 

tão corajosas quanto, se não mais em comparação com seus irmãos de armas, que 

certamente não brilham no departamento de masculinidade (BURTON, 1864, v.2, 

p.55)89. 

  

 A guerra fazia parte das esferas da vida social e política do Daomé, sendo o povo 

caracterizado pelo envolvimento total no modo de vida guerreiro. A divisão do tempo era 

baseada nos períodos de guerra, intercalados pelos de paz. Ou seja, os conflitos armados, além 

de possibilitarem o desenvolvimento de uma política defendida pelos daomeanos, também 

organizavam a vida social de seus habitantes. Essa mentalidade também existia entre as 

“amazonas”, pois elas viam a guerra como uma necessidade, um objetivo de vida e um 

condicionador da manutenção do reino (BURTON, 1864, v.2, p.258). Nas falas proferidas pelas 

“amazonas” durante o conselho geral ou nas apresentações militares, a guerra sempre era um 

elemento presente. Durante um debate no conselho, uma delas afirmara que a guerra é uma 

grande amiga, pois possibilita o acesso a roupas, joias e amuletos (YODER, 1974, p.425). 

 A partir da centralidade da guerra, o incentivo à rivalidade entre homens mulheres era 

valorizado. A existência das “amazonas” e as funções assumidas por elas demonstram uma 

quebra de barreiras de gênero que chamava a atenção quando comparada ao modelo europeu 

de sociedade. Elas problematizaram as discussões sobre as diferenças dos papéis sociais 

atribuídos a homens e mulheres, não representando uma simples inversão de incumbências 

(ADAMS, 2010, p.6). A reconfiguração dos papéis sociais conferidos às mulheres a partir da 

quebra desses pressupostos mediante a existência das “amazonas” provocaram uma 

reorganização social, na avaliação de Law (1993, p.257): “da perspectiva moderna, o ingresso 

das mulheres em uma esfera tradicional e exclusivamente masculina, parece implicar um 

desafio para a dominação dos homens e uma afirmação dos direitos de igualdade”90 . Apesar 

das mudanças nos papéis atribuídos aos gêneros, ao analisar as falas e canções declamadas por 

 

 

89 “If feminine force of Dahome is poor, the male is poorer far. The history asserts, that “fear never enters the 

Dahoman mind”; but that race has been long extinct and (…), slaves, and mongrels occupy its place. The women 

are as brave as, if not braver than, their brethren in arms, who certainly do not shine in that department of 

manliness”. 

90 “From a modern perspective, the entry of women into a sphere of employment traditionally considered 

exclusively male seems to imply a challenge to male dominance, and an assertion of equality of rights and 

endowments.” 
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elas é possível perceber o processo de negação da condição feminina. Em outras palavras, não 

havia uma reivindicação pelo direito de atuar em funções militares mesmo sendo mulher, 

desvinculando feminilidade e covardia (LAW, 1993, p.257-258).  

 A origem das mulheres que integravam o grupo das “amazonas” era bastante variada, 

sendo elas oriundas de diferentes origens. Glele teria afirmado que cerca de dois terços delas 

era donzela, sendo o restante constituído de mulheres anteriormente casadas e que, por um 

comportamento julgado inadequado ou algum desvio de conduta, foram obrigadas a integrar as 

fileiras das soldadas (BURTON, 1864, v.2, p.46). Segundo Law, após a morte de Gezo, as 

“amazonas” passaram a ser recrutadas também entre as mulheres livres, além de um relato de 

1851 ter apontado que elas eram filhas de chefes daomeanos recrutadas entre oito e nove anos 

de idade. Burton atribuiu a Glele a inovação de incorporar nas fileiras militares mulheres 

consideradas criminosas, adúlteras ou as “megeras” intoleráveis para seus maridos (LAW, 

1993, p.253). 

 Havia restrições ao contato de qualquer homem com as esposas do rei, o que incluía 

as “amazonas”. Elas nunca circulavam sozinhas pela cidade e, quando passavam, todos os 

homens, incluindo os europeus, eram obrigados a desviar o olhar ou se direcionarem à parede, 

exigência que desagradava os viajantes. Apesar disso, Forbes argumentou que seria possível o 

rei ceder suas esposas para se casarem com outrem, algo que Burton criticou veemente 

(BURTON, 1864, v.2, p.45). Apesar das “amazonas” serem consideradas esposas do rei, elas 

não tinham as mesmas funções e papéis sociais que as esposas oficiais do soberano. Além disso, 

era raro o rei estabelecer qualquer relação íntima com suas “amazonas”, apesar da prática ser 

permitida (ALPERN, 1998, p.46). A raridade do estabelecimento de vínculos íntimos entre as 

“amazonas” e o rei, além da proibição de elas manterem relações com outros homens, foi vista 

por Burton como um desperdício demográfico, agravante da significativa diminuição no 

número de habitantes do reino (BURTON, 1864, v.2, p.49-50). 

 O número estimado de “amazonas” apresenta discrepâncias conforme os períodos e 

narradores. No final da primeira metade do século XIX, Duncan estimou a existência de 8.000 

“amazonas”, enquanto Forbes, poucos anos depois, estimou aproximadamente o número em 

7.000 (LAW, 1993, p.252). No tempo que separa o relato de Forbes (1850) e o de Burton (1864), 

ocorreram as duas guerras contra Abeokuta, em que muitas baixas foram feitas no grupo das 

“amazonas”. Apesar de terem recuperado as perdas, Burton estima que o número de mulheres 

guerreiras caiu significativamente, alcançando entre 4.000 a 5.000 “amazonas” (ALPERN, 

1998, p.73). O número caiu significativamente após o reinado de Gezo. 
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 Na ocorrência de adultério cometido por uma “amazona”, ela poderia ser condenada à 

morte juntamente com seu companheiro. Burton descreve o julgamento de 150 “amazonas” 

grávidas que, ao confessar a infração, foram julgadas juntamente com seus amantes. 

Diferentemente do que ocorria sob Gezo, quando se aplicavam penas genéricas aos casos de 

adultério, Glele se dedicava à análise das particularidades, o que segundo Burton, demandava 

muito tempo para finalizar os processos. O adultério era considerado um crime de lesa-

majestade, o que o tornava ainda mais grave. Nesse julgamento, oito homens foram condenados 

a morrerem sacrificados durante os “Costumes”, enquanto os outros receberam penas que 

variavam entre aprisionamento, banimento com a possibilidade de execução em caso de retorno 

a Abomé. Houve ainda os que foram perdoados. As “amazonas” condenadas à morte eram 

executadas nos limites de Abomé por carrascos mulheres e na ausência total de homens 

(BURTON, 1864, v,1, p.276-277). Essa exigência exprime a associação feita no Daomé entre 

mulheres e locais internos, enquanto homens eram associados a ambientes externos. Apesar 

dessa divisão tradicional, após o conflito de Abeokuta houve alterações, uma vez que as 

mulheres passaram a atuar nas guerras externas do reino. A partir disso, é importante reconhecer 

a tradição daomeana como mutável e passiva de alterações e adequações. As formas de 

aplicação das penas de morte para as “amazonas” adúlteras variavam. Segundo Obichere (1978, 

p.15), “houve o caso das esposas do rei iorubá Glele consideradas culpadas de adultério e 

enterradas vivas em um poço cheio de óleo de palma”. 

 As funções exercidas pelas “amazonas” no reino extrapolavam os feitos militares. Elas 

acompanhavam o rei, Migan e Mehu em seus compromissos, fazendo a guarda pessoal deles. 

Também faziam a proteção das esposas do rei, andando à frente dessas mulheres e avisando a 

população da passagem delas e da necessidade de não olhar em direção a elas. Momentos em 

que elas dançavam e cantavam foram frequentemente descritos por Burton: nessas situações, 

as “amazonas” estavam sempre alegres e dispostas a alegrar o rei. Em sua maioria, essas 

práticas ocorriam durante os “Costumes”. Nos dias de celebração, elas receberam maior atenção 

por parte do viajante, pois nas narrativas fora dos dias de cerimônia, elas somente aparecem 

como acompanhantes, não demonstrando nenhum protagonismo. Já nos “Costumes”, as 

“amazonas” apresentavam-se todos os dias em desfiles militares, declamando a história 

daomeana ou fazendo homenagens aos antepassados. As ações delas durante os “Costumes” 

serão analisadas na discussão geral sobre o significado dessas celebrações no funcionamento 

da sociedade daomeana. 
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 O papel das “amazonas” como detentoras da memória histórica do Daomé e 

divulgadoras desses conteúdos denota o destaque delas, pois a história possuía grande 

importância, sendo fundamental o entendimento desse elemento na manutenção do poder no 

reino. 

“A VIDA NO DAOMÉ É BASEADA NA HISTÓRIA E É A HISTÓRIA QUE GOVERNA 

O REINO”: A LEGITIMAÇÃO DO PODER MONÁRQUICO 

 A história tinha um papel fundamental no funcionamento político e social do reino do 

Daomé e foi utilizada como legitimadora do poder real, com destaque maior para os casos de 

ascensão ao trono a partir de golpes, como o dado por Gezo. Por conta do alto valor da história 

entre os daomeanos, esse saber era restrito e seu conteúdo declamado apenas durante os 

“Costumes” por pessoas importantes do reino, a quem os europeus chamaram “trovadores”. A 

busca por legitimidade acompanhou o reino do Daomé desde seu início. Os responsáveis pela 

fundação do reino dominaram o planalto de Abomé, mas a região era habitada e não houve 

negociação com os antigos habitantes. Por conta do desrespeito aos autóctones e à falta de 

acordos entre eles, alguns daomeanos passaram a conceber esse processo como sinais da 

ilegitimidade da família tradicional dos reis do Daomé em exercer o poder sobre aquela terra, 

explicando por esse motivo os constantes casos de varíola que acometiam os reis daomeanos. 

 O termo “história” comportava sentidos variados no Daomé. Segundo Law (1988, 

p.433), os daomeanos distinguiam a história nos sentidos de “acontecimentos antigos” e 

“eventos fantasiosos”. Outra diferenciação também era feita entre os mitos que explicavam a 

criação do reino por ação divina da fundação do reino a partir da ação humana. Essas 

concepções de história articulavam-se para justificar a existência do rei e sua família e legitimar 

seu poder. Além dessas atribuições delegadas à história, a marcação do tempo também era um 

de seus atributos. A organização do passado ocorria a partir da cronologia dos vários reinados. 

 Considerada um elemento poderoso, a história do reino era de conhecimento de poucas 

pessoas, proporcionando a elas o poder de divulgar conteúdos que poderiam ser alterados de 

acordo com seu julgamento. A história era concebida como um segredo guardado entre os 

membros das famílias mais antigas do Daomé, sendo divulgada segundo o crivo dessas pessoas. 

A divulgação da história do reino Daomé estava a cargo dos “trovadores”, como os viajantes 

europeus os chamavam. O cargo era ocupado somente por membros da família real, sendo 

hereditário e com a possibilidade de serem ocupados por mulheres, como era o caso das 
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“amazonas”. Eles eram responsáveis de declamar diariamente os grandes acontecimentos do 

reino, destacar os feitos memoráveis do monarca reinante e proferiam os nomes dos reis que o 

precederam antes mesmo do rei se levantar pela manhã (LAW, 1988, p.434-436). Segundo 

Lépine (2000, p.XV): 

A preservação e a transmissão do conhecimento da história estão nas mãos de 

determinadas pessoas. Há em primeiro lugar a história oficial da Corte de Abomey 

confiadas aos kpalingan, cronistas do rei encarregados de recitar a genealogia do rei 

e os fatos gloriosos de cada reinado. Mas os chefes das linhagens reais, as rainhas-

mães e as irmãs dos reis ou suas representantes, os chefes de guerra (…) também 

conhecem certos aspectos da história do país (LÉPINE, 2000, p.XV). 

  

 Uma das funções das “amazonas” descritas por Burton foi a de “trovadora”. Fazer 

parte do grupo responsável pela divulgação da história daomeana retrata a importância delas 

tinham no reino. Os papéis desenvolvidos pelas “amazonas” extrapolavam as funções 

puramente militares, sendo elas ocupantes também de outros espaços de poder reconhecidos.  

  Apesar de a tradição daomeana ser, em sua maioria, oral, isso não representa falta de 

conhecimento ou ausência de contato com culturas letradas, pois os daomeanos estabeleciam 

relações com europeus e árabes habitantes do interior (LAW, 1988, p.433). Como a história era 

um saber restrito a poucos membros da elite daomeana, com cargo hereditário, esses agentes 

tinham em suas mãos o poder de modificar os acontecimentos históricos do reino em versões 

que mais os beneficiariam, assegurando o poder do rei:  

Alguns dos cronistas da Corte conheciam detalhadamente o reinado de um único rei; 

outros conheciam a história geral da dinastia. Mas a principal função desta história 

era a de glorificar o rei do momento; se não for legítimo, ela fabricará alguma forma 

de legitimidade. Se for derrotado ou deposto, será suprimido da genealogia; os 

acontecimentos que prejudicam a imagem do rei serão transformados. Os fatos mais 

antigos foram assim alterados por sucessivas exagerações das façanhas dos 

antepassados e eles tendem a aproximar-se do mito (LÉPINE, 2000, p.XVI).  

 

 O caso mais emblemático de manipulação do passado para a alcançar a legitimação 

foi o de Gezo, que ascendeu ao trono daomeano a partir de um golpe contra Adandozan em 

1818. A busca por legitimidade acompanhou o monarca por toda sua vida. “Destronar um rei 

era um sacrilégio, para sucedê-lo é uma espécie de usurpação do poder” (FOÀ, 1895. Apud 

LAW, 1988, p. 440), Gezo criou meios para garantir a legitimidade de seu reinado recorrendo 

à história. Como Adandozan foi mantido vivo por Gezo, foi utilizada a estratégia de depreciar 

publicamente a imagem do soberano deposto, cunhando a ideia de ele ser um sanguinário 

inescrupuloso que precisava ser retirado do poder. Gezo recebeu a ajuda dos mercadores de 
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escravos de Uidá no processo de tomada do poder. Já no reinado posterior, Glele investiu em 

um processo de esquecimento de Adandozan, o que representava retirá-lo da história daomeana 

e da lista de monarcas anteriores (LAW, 1988, p.441). Os métodos utilizados por Gezo e Glele 

em relação a Adandozan nos possibilitam compreender a relação estreita entre história e 

legitimidade. 

 Os usos da tradição e da história como direcionadores de medidas foi utilizado 

largamente pelos reis durante as pressões para o fim do tráfico imposto pela Inglaterra. Tanto 

Gezo como Glele, afirmavam aos representantes ingleses que, caso acabassem definitivamente 

com o tráfico de escravos e os sacrifícios humanos, seus súditos iriam matá-los (BURTON, 

1893, v.1, p.XI). A história e as práticas tradicionais eram legitimadoras do poder, e quando 

oportuno, limitavam a ação dos monarcas. 

 A prática daomeana de expor os crânios por toda Abomé, com destaque para os 

pertencentes aos inimigos importantes, servia como recordações dos grandes feitos nas guerras. 

A existência de muitos crânios representava os sucessos bélicos que o reino obteve ao longo de 

sua história, o que intensificava ainda mais a ideia de “crescimento contínuo” do território 

(LAW, 1988, p.443-444). Todos esses elementos eram relevantes em uma sociedade na qual a 

mentalidade da guerra imperava e norteava as ações sociais. 

OS SENTIDOS DO XWETANÚ OU “COSTUMES” DO DAOMÉ SEGUNDO BURTON 

 Os “Costumes” do Daomé eram celebrações que transcorriam anualmente e 

englobavam funções variadas de cunho religioso, político e militar. Elas marcavam o início do 

ano daomeano91 e, durante o século XIX, ganhou proporções ainda maiores e mais luxuosas em 

que havia a preocupação de expor todas as riquezas do rei, incutindo a ideia de poder em relação 

ao monarca. Ambos os viajantes analisados nessa pesquisa descreveram essas cerimônias, no 

entanto isso não foi um ponto particular deles, pois as festas ocorreram nos momentos em que 

os viajantes europeus estavam em visita ao reino, obrigando-os a acompanhar os eventos. 

 

 

91 Segundo Claude Lépine (2000, p.149) os “Costumes” não tinham uma data específica para ocorrer, nem uma 

quantidade única de dias de celebração. Eles poderiam acontecer entre os meses de janeiro a março ou entre junho 

e setembro. As datas eram selecionadas de acordo com um oráculo. 
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A partir do relato de Burton, analisarei questões referentes aos “Costumes”, tais como 

os tipos de celebrações contidas no termo, que objetivavam a homenagear figuras distintas; o 

caráter político e jurídico desse encontro, em que a escolha de pessoas para os cargos 

importantes do reino, reuniões e o julgamento de condenados ocorriam; e sua faceta militar, 

marcada por desfiles, inclusive das “amazonas”. Além disso, os aspectos sobre os sacrifícios 

humanos, prática presente ao longo de todos os dias da celebração, também serão analisados.  

 Muitos viajantes descreveram os “Costumes” do Daomé, desde os que visitaram o 

reino durante o século XVIII, como Dalzel e Norris, até aqueles que viajaram ao longo do século 

XIX. Uma hipótese para a descrição massiva dos autores sobre esse evento poderia estar ligada 

à obrigatoriedade da presença deles em diferentes momentos das celebrações. Além disso, era 

um momento gerador de estranheza por parte dos europeus, pois sacrifícios humanos ocorriam 

e variadas discussões aconteciam na mesma ocasião. A “coincidência” entre o período 

permitido para visitação ao reino pelos europeus e a ocorrência dos “Costumes” não era casual. 

Era o momento em que se expunham todos os poderes do rei e se obrigavam os europeus a 

estarem presentes, limitando sua circulação – uma oportunidade que não poderia ser 

desperdiçada (GEBARA, 2010, p.96). A brutalidade que se apresentava nesse momento e a 

presença dos europeus nessas apresentações tinham o objetivo de expor aos opositores do rei 

todo o poder militar que ele dispunha, ou seja, transpareciam a ideia de o Daomé ser um reino 

poderoso e temido (LAW, 2016, p.185). 

 Podemos afirmar que o ponto central do relato de Burton seja sua descrição dos 

“Costumes”. Ali, ele destaca as etapas da celebração, apresentando como inédita sua 

caracterização e a análise da celebração do Bush King. Burton acompanhou todas as etapas em 

que lhe foi permitido estar presente; no entanto, ele demonstra um distanciamento ao 

representar o evento, no qual não reconhece nenhuma grandeza, diferentemente dos viajantes 

que estiveram no reino anteriormente: 

Entretanto, a aparente isenção com a qual o autor descreve os costumes – de forma 

diversa do que fizera John Duncan por exemplo – parece servir ao objetivo de desfazer 

a fama que Daomé desfrutava na Europa de se uma região cruel e temível. O povo 

daomeano, que, segundo Burton, fora “um dia corajoso”, surgia como totalmente 

covarde, como os “africanos da costa ocidental em geral” (GEBARA, 2010, p.215).  

 

 A análise presente no relato sobre os “Costumes” condiz com a representação negativa 

que o autor fez sobre a maioria dos elementos constitutivos do Daomé. A existência dos 

“Costumes” que, segundo visão comum aos demais viajantes, eram concebidos como um 
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momento de barbárie por conta dos sacrifícios humanos e da brutalidade do reino, em Burton 

ganha um contorno banal, indicativo de que o Daomé não seria nem mesmo um reino bárbaro 

e violento.  

 Burton apresenta como significado para a palavra “Costumes” um custo ou cobrança 

pagas para o rei em certo período do ano e, após um tempo da ação dos europeus na costa 

africana, houve o emprego dessa expressão (BURTON, 1864, v.1, p.343). Na análise de Parés, 

termo “Costume” era utilizado anteriormente para representar o conjunto de tributos que os 

europeus eram obrigados a pagar ao rei de Uidá; porém, a palavra passou a representar outras 

situações, como os ritos funerários e as oferendas aos reis falecidos. O emprego dessa expressão 

demonstra a ligação direta entre dois campos distintos: o comércio de escravos e o âmbito 

religioso. Quando utilizavam a palavra “Costumes” – em na linguagem nativa, Huetanu –, 

referiam-se a uma celebração específica que ocorria anualmente no reino, com a intenção de 

homenagear os ancestrais com oferendas. Elas aconteciam no começo do ano, tempo da colheita 

do milho e fim da época das chuvas (PARÉS, 2016, p.181-182). 

 Outro ritual que ocorria no mesmo período eram os “Grandes Costumes”, que tinham 

o objetivo de homenagear o rei anterior e ocorria de dezoito meses a dois anos após a morte do 

soberano. Ela deveria ser organizada pelo novo rei, representando um funeral para seu 

antecessor e reconhecendo o poder do novo rei. Antes da execução dos “Grandes Costumes”, o 

rei tinha legitimado seu poder de governar, algo que somente ocorria após a execução dos 

“Grandes Costumes”, pois representaria a ligação do novo rei à linhagem dos reis daomeanos 

(BAY, 1995, p.5). Os ritos funerários costumavam ser de menor dimensão e Burton afirmou 

que essa celebração ocorria desde o reinado de Agaja, apresentando relações diretas com festas 

de outros reinos como o de Aladá, chamada de Le sou (PARÉS, 2016, p.182). Apesar de 

diferentes, ambas as festas representavam uma ocasião de afirmação do poder real sobre seus 

súditos: 

Tanto os “Grandes Costumes” e os “Costumes Anuais” eram marcados por sacrifícios 

humanos. Realizado por motivos religiosos, o sacrifício humano, como outros 

aspectos da vida cerimonial do reino, também pode ser interpretado como um reflexo 

das relações de poder entre a monarquia e a população (BAY, 1995, p.5). 

 

 As celebrações dos “Costumes” datavam do reinado de Agajá ou de um período 

anterior. Os objetivos e sentidos atribuídos a essa celebração se alteraram ao longo dos reinados. 

Apesar de ter indícios que os “Costumes” se iniciaram no período de Agajá, os relatos que os 

descreveram no século XVIII são escassos, sendo utilizado como fonte somente uma carta de 
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Agajá a Bulfinch Lamb. No reinado posterior, de Tegbessu, houve a introdução de um caráter 

religioso centralizador e foi consequência da contribuição da kpojito do rei que, além de outras 

coisas, introduziu o culto de Mawu e Lissa (PARÉS, 2016, 186-189). Durante os primeiros dias, 

acontecia a declamação da história do Daomé pelos trovadores e posteriormente havia a 

encenação de um homem representando os reis, vestido com roupas muito simples e semblante 

entristecido, representando a vida difícil dos ancestrais mais antigos, antes do contato comercial 

com os europeus. 

 No entanto, a dimensão dessas festas foi se alterando, chegando ao seu grau mais 

luxuoso durante o século XIX, em que riquezas materiais do rei eram desfiladas diante dos 

súditos, como relógios, objetos de cobre, bandeiras e joias (LÉPINE, 2000, p.149). Durante 

essas celebrações também ocorria a distribuição de presentes entre figuras importantes do reino 

e o rei, ao distribuir búzios e outros objetos de valor aos súditos, punha em prática a ideia de 

“reciprocidade” (PARÉS, 2016, p.183). Podemos considerar que a acumulação de lucros a 

partir do tráfico resultou em “Costumes” mais luxuosos, enquanto durante os períodos de crise, 

as celebrações diminuíam em número de dias e em opulência. 

 Os “Costumes” tinham a função de celebrar os antepassados, mesmo aqueles mais 

distantes na linhagem. O culto aos ancestrais era a base religiosa dos daomeanos, produtor das 

regras a serem seguidas no mundo dos vivos (LÉPINE, 2000, p.58). Nas celebrações aos 

ancestrais, também se encontravam os cultos e funerais ao rei antecessor, os chamados 

“Grandes Costumes”. A necessidade de se fazer as homenagens aos ancestrais demonstra a 

crença dos daomeanos de que os ancestrais possuem influência direta nas coisas que ocorrem 

aos vivos: 

O culto dos antepassados envolve também as cerimônias realizadas por ocasião dos 

funerais dos membros do clã. Os mortos devem receber funerais adequados dentro de 

um prazo máximo de três anos. Quando não são realizados os rituais necessários, as 

almas permanecem neste mundo atormentando seus descendentes negligentes, e 

passado este prazo, não podem mais ser encaminhado ao mundo dos mortos (LÉPINE, 

2000, p.59). 

  

 Os rituais em homenagem ao monarca antecessor tinham também a função de 

representar a entrega de poderes divinos ao novo rei: ele deixava de ser um homem comum e 

passava a ser um “representante vivo dos antepassados da dinastia” (LÉPINE, 2000, p.131). 

Apesar de não ser uma figura divinizada, o rei daomeano era concebido como detentor de 

poderes sobrenaturais, pois o espírito do rei nunca morre, apenas se transfere de corpo:  
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A pessoa do rei é una e contínua através das gerações; a mesma força, o mesmo 

princípio vital passa de um para o seguinte. Segundo Glele, Hwegbaja teria decretado 

que todos os seus sucessores seriam Hwegbaja, quem visse algum deles veria 

Hwegbaja (LÉPINE, 2000, p.132). 

  

 O ritual que objetivava a homenagear o rei antecessor era chamado de So-sin. Ele 

envolvia muitos homens e cavalos presos a grandes colunas construídas para a ocasião. Eles 

ficavam presos por dias, em que alguns poderiam ser soltos por decisão real, enquanto outros 

integrariam o grupo de sacrificados destinados ao rei (PARÉS, 2016, p.194). A figura dos 

cavalos representava o reino de Oyó que, desde o século XVIII, fazia uso desses animais nas 

guerras. Em algumas tendas, segundo Burton, havia objetos pertencentes aos antigos reis, 

trazendo a noção de presença dos ancestrais (BURTON, 1864, v.1, p.355). 

 Ainda referente à celebração que Burton chamou também de So-sin, ele presenciou a 

condenação de uma pessoa à morte. Além de descrever com detalhes o vestuário do condenado, 

chamou sua atenção o que ele considerou indiferença diante do veredito. O viajante disse ter 

certeza de que, se fosse na Inglaterra, o condenado resistiria a morrer, mas que no Daomé “esses 

homens se permitirão ser levados ao abate como cordeiros” 92(BURTON, 1864, v.1, p.350). 

Possivelmente o que o viajante considerou “apatia” pudesse ser uma atitude de aceitação diante 

do veredito do rei, já que no Daomé existia o princípio de propriedade do rei sobre tudo e todos 

os seus súditos, sendo seu direito executar aquele que ele julgar merecer. O princípio que 

norteava as relações entre monarca e súditos era o de “propriedade”. 

 Outro ritual que chamava a atenção dos viajantes era o chamado Ato. Seu significado 

não é muito claro, podendo ser feito apenas para exaltar os súditos. Resumia-se a uma 

plataforma onde ficavam o rei, seus altos funcionários e representantes europeus. Desse local 

se fazia a distribuição de bens jogados aos súditos para, em um segundo momento, ocorrer a 

exposição de cativos “amarrados de cócoras, dentro de grandes balaios, e jogados da altura do 

ato, para serem decapitados por verdugos postados embaixo” (PARÉS, 2016, p.198). A 

celebração aterrorizava muitos viajantes que, após o ritual, eram obrigados a se retirar para que 

o rei seguisse com suas homenagens. A cerimônia que seguia ao Ato era o Sin-kon, ou “regar 

as sepulturas”. 

 

 

92 “these men will allow themselves to be led to slaughter like lambs”. 



153 

 Dentre os vários rituais ocorridos durante os “Costumes”, o que possuía papel central 

no culto aos ancestrais e no funerário era chamado de Sin-kon ou, como foi chamado por Burton 

e outros viajantes, “regar as tumbas”. O imaginário europeu projetou nesse termo a ideia de 

sacrifícios humanos para “regar as tumbas” dos ancestrais daomeanos com sangue. No entanto, 

o “regar” representava uma cerimônia envolvendo água e não sangue (PARÉS, 2016, p.218). 

A cerimônia era muito antiga e exigia a busca de água do rio em potes carregados por mulheres 

que, acompanhadas das “amazonas”, levavam o líquido para ofertar a Nesu. 

 Se as cerimônias do So-sin e do Ato eram em homenagem ao antecessor do rei regente, 

o sin-kon tinha um caráter mais coletivo, em que todos os participantes da linguagem daomeana 

seriam homenageados, incluindo as kpojitos dos reis. Com a diminuição de importância desse 

cargo feminino nos reinados do século XIX, houve a exclusão dessa homenagem. A ideia de 

jogar a água sobre as sepulturas dos reis antecessores era apenas simbólicas, já que o verdadeiro 

local de sepultamento de um rei nunca era revelado, pois os que trabalhavam nessa função eram 

frequentemente sacrificados em sua homenagem. A princípio, esse ritual ocorria nos limites do 

palácio de Abomé. Com o crescimento populacional na cidade, cada monarca mandou erguer 

suas habitações fora dos muros da cidade, o que resultou na criação de bairros no seu entorno 

formado por dependentes, filhos e esposas do rei (PARÉS, 2016, p.219 e 225-226). 

 Os sacrifícios humanos estiveram muito presentes nos “Costumes”. Eles eram, 

frequentemente, executados durante a noite e sem a presença de estrangeiros. É possível que o 

rei estivesse nessas ocasiões em que todos os súditos eram proibidos de circular pelas ruas, com 

risco de serem também sacrificados (PARÉS, 2016, p.195). Essas noites eram chamadas de 

“noites do mal”, inclusive por Burton, que disse haver pelo menos duas noites destinadas a isso. 

O viajante acredita que no ano de 1864 ocorreram mais sacrifícios do que em 1850, descrito 

por Forbes: no passado haviam sacrificado aproximadamente 34 pessoas, e ele acredita que 

tenham sido em torno de 80 imolados em 1864. Sobre a forma de sacrifício, Burton imagina 

que o rei inicia o ataque utilizando uma lâmina afiada no pescoço da vítima ajoelhada, para 

depois a mesma atitude ser tomada pelo Migan e Mehu (BURTON, 1864, v.2, p.14-15). 

 Burton relaciona a prática dos sacrifícios humanos ao nível de desenvolvimento de 

uma sociedade, sendo que progresso levava esses hábitos a serem abandonados: “qualquer 

Enciclopédia mostrará que os sacrifícios humanos, assim como a escravidão, é quase 

universalmente concomitante a um certo estágio de civilização e com o aumento do 
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conhecimento, desaparece para sempre”93 (BURTON, 1864, v.2, p.13). É visível a influência 

das concepções evolucionistas no discurso desse viajante. 

 Logo no início do relato, ele afirma não desejar ver um sacrifício humano e, caso isso 

ocorresse, ele irá se retirar imediatamente para Uidá (BURTON, 1864, v.1, p.XIII-XIV). Por 

não poderem participar dos rituais envolvendo sacrifícios humanos, o imaginário dos europeus 

sobre as práticas dos daomeanos eram as piores possíveis.  

 Ao ser questionados sobre o fim dos sacrifícios humanos, quando Burton sugeriu a 

substituição de homens por animais, Glele afirmou que não há motivo para se preocupar, já que 

muitos seriam libertados nesse processo e somente os piores criminosos seriam realmente 

sacrificados (BURTON, 1864, v.1, p.372-373). Apesar de Burton aparentemente condenar essa 

prática, há uma passagem em que podemos considerar que de certa forma o viajante concorda 

com a prática de sacrifício de algumas pessoas: 

Com relação a matar cativos, deve ser lembrado que essa severidade depende da 

natureza das guerras africanas; com estas pessoas, “a lei de retaliação”, é a maior 

experiência da lei, e depois da derrota, o trimestre é dado apenas àqueles que são 

reservados para a escravidão ou para o sacrifício. Há, portanto, um tom de desculpa 

para isso. As execuções são, creio eu, realizadas sem crueldade, esses negros não 

inventaram “quebrar na roda” ou rasgar em pedaços suas vítimas (...) Finalmente, deve 

ser lembrado que durante todo o ano o período dos “Costumes” é o único dedicado a 

punição, em que o sacrifício é feito abertamente, permitindo que todas as 

consequências do crime sejam cometidas, o que parece enfraquecer todas as pequenas 

ofensas de violência 94 (BURTON, 1864, v. 2, p.14) 

 

 Além de sua faceta religiosa, de homenagem aos ancestrais ou ao rei antecessor, os 

“Costumes” eram momentos importantes da afirmação do poder militar do reino. Os desfiles e 

simulações de guerra ocorriam em dias seguidos, exteriorizando os valores militarizados que 

regiam a sociedade e o poder político daomeano. Por ser uma celebração que contava com a 

 

 

93 “Any Encyclopedia will show that human sacrifices, like slavery, is almost universally a concomitant of a certain 

stage of civilization, and that with the increase of knowledge it disappears forever”. 

94 “With respect to slaying captives, it must be remembered that this severity depends upon the nature of African 

wars; with these people, lex talionis, is the highest experience of law, and after defeat quarter is given only to those 

who are reserved for slavery or for sacrifice. There is therefore a shade of excused for it. the executions are, i 

believe, performed without cruelty, these negroes have not invented breaking on the wheel or tearing to pieces 

their victims, as happened (..). Finally, it must be remembered that throughout the year Customs’ time is the only 

period of punishment-that the sacrifice is done openly, enabling all to witness the consequences of crime, and that 

it seems to wither away all minor offences of violence”. 
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participação de representantes de reinos vizinhos e de potências europeias, a exposição de 

armamentos e de desfiles militares demonstrava seu poderio militar. 

 Os “Costumes” também marcavam o encontro dessas lideranças e a reunião no grande 

conselho, onde eram decididos os caminhos do reino no ano seguinte. Para essa reunião, havia 

o encontro de aproximadamente 300 delegações para discutir assuntos de interesse geral. Esses 

conselhos tinham a participação de mulheres, ativas na administração daomeana. Elas também 

contribuíam nos julgamentos que aconteciam ao longo dessas celebrações. O conselho era 

dividido em três sessões diferentes, de acordo com as variações hierárquicas: o primeiro 

representava os funcionários de destaque do rei, sendo eles capazes de fornecer de 50 a 300 

soldados ao rei; o segundo era representado por grandes comerciantes e administradores, que 

teriam a condição de ceder de 50 a 80 soldados, enquanto o último era formado por militares 

menores, com poder de oferecer ao rei de 10 a 50 soldados (YODER, 1974, p.418). 

 Os “Costumes” tinham o papel fundamental de organização do reino, pois dentro de 

um mesmo conjunto de celebrações, uma série de dimensões da vida em sociedade eram 

discutidos. As decisões políticas acertadas durante o “grande conselho” eram debatidas por 

membros de várias regiões, e os representantes europeus eram convidados a participar. Isso 

demonstra que o poder no Daomé não era constituído de uma autoridade única, materializada 

na figura do rei, mas construído no embate de grupos internos e às vezes opositores, como era 

o caso dos partidos mosca e elefante. Assuntos jurídicos também eram decididos nessa 

celebração: os réus eram julgados e, caso fossem condenados pelo rei, tinham sua pena 

executada no mesmo dia. As penas usualmente eram a morte, sendo aproveitada pelo Daomé 

para alimentar as celebrações com sacrifícios humanos de condenados. Na esfera religiosa, os 

“Costumes” eram importantes por, no caso dos “Grandes Costumes”, legitimarem a entrada do 

novo rei a linhagem dos monarcas daomeanos. Já as celebrações mais importantes eram o So-

sin, que o objetivo era homenagear os ancestrais, pois eles eram influentes nas trajetórias dos 

vivos, o Ato momento de distribuição de riquezas entre o rei e seus súditos e com a execução 

de alguns prisioneiros e a última era o Sin-kon, que despertou a curiosidade de muitos viajantes 

que eram impossibilitados de acompanhar tais celebrações. Apesar do nome que recebeu pelos 

viajantes como “regar as sepulturas”, o ritual consistia em ofertar água coletada em um rio sobre 

as “sepulturas” dos reis já falecidos.  

 Em seu relato A mission to Gelele, Burton representou o reino Daomé a partir da 

perspectiva proposta pelas teorias raciais do século XIX, em que os povos negros eram 

considerados limitados em suas capacidades cognitivas, devido a uma determinação biológica. 
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A partir da concepção dos povos nativos da África como incapacitados de se organizar 

politicamente e de se desenvolveram, Burton advogou pela intervenção britânica na região e, 

se necessário, que o reino fosse atacado e o rei daomeano coagido a acabar com o tráfico de 

escravos e os sacrifícios humanos. Nas descrições dos povos nativos apresentados por Burton, 

tanto o rei como as “amazonas” são infantilizadas, violentas e acima de tudo, banais. Analisar 

a obra desse viajante é compreender suas incongruências, pois ao mesmo tempo que professa o 

desejo intervir para o fim dos sacrifícios humanos, ele afirma que possivelmente as mortes não 

devem ser tão dolorosas, por exemplo.  

 As concepções de Burton sobre o Daomé e seus habitantes foram produzidas a partir 

dos princípios de hierarquia entre as “raças”, na qual o negro apresentaria características 

degeneradas devido as suas determinações biológicas. Dessa forma, as descrições feitas pelo 

autor foram pautadas na ideia de inferioridade dos povos africanos, em que poucos atributos 

foram reconhecidos como favoráveis.  

Especificamente sobre as “amazonas”, o autor elabora a imagem delas como seres de 

péssima aparência, masculinizadas e como o terceiro ponto mais problemático do Daomé. 

Apesar disso, ele reconhece o poder central que essas mulheres exerciam na organização social 

a partir do respeito e reconhecimento que recebiam de todos os outros habitantes. Assim, 

podemos apontar que elas tinham como um de seus papéis a ordenação e fiscalização dos 

súditos para que as normas reais fossem obedecidas, sobretudo a lei referente à proibição do 

contato com as esposas reais.  

 As atividades militares eram as principais desenvolvidas pelas “amazonas”. Burton as 

descreveram como guardas do rei e dos altos funcionários reais: Migan e Mehu. É importante 

ressaltar que as descrições feitas sobre elas são mais expressivas durante as narrativas referentes 

aos “Costumes”, enquanto que em outros momentos temos poucas informações sobre suas 

atuações.  

Os “Costumes” receberam grande atenção de Burton e a partir da sua descrição podemos 

mensurar os espaços de atuação das “amazonas” no funcionamento do reino. Elas assumem o 

papel de oradoras da história do Daomé, função que pode ser considerada de destaque, uma vez 

que os acontecimentos passados do reino possuem grande valor, inclusive como legitimador da 

monarquia. Ainda nessas celebrações, Burton as descreveram protagonizando simulações de 

guerra, desfiles militares e exposições de riquezas do rei. Nos conflitos externos, as “amazonas” 

foram reconhecidas por Burton como melhores treinadas em comparação com os soldados, 
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apesar de ele afirmar que elas não eram soldadas excepcionais como foram descritas pelos 

viajantes anteriores.  

Dessa forma, as “amazonas” estavam presentes em todas as etapas dos “Costumes”, 

tanto nos momentos de caráter militar, quanto nos de cunho jurídico. As lideranças das 

“amazonas” eram atuantes nos julgamentos e nas punições dos condenados. Em todos os dias 

descritos por Burton sobre os “Costumes”, as “amazonas” foram presentes: desfilando, 

simulando guerras ou declamando a história do Daomé.  

 A aparência das “amazonas” foi descrita por Burton como negativa. Elas foram vistas 

como masculinizadas e, possivelmente como fora dos padrões estéticos femininos presentes na 

Europa no mesmo período. A descrição da brutalidade física, atribuída a elas, pode estar 

relacionada a função militar que exerciam, ou seja, por serem soldadas e a guerra ser associada 

a atividade masculina, é provável que Burton as vissem como semelhantes a homens. Apesar 

disso, suas visões não abandonam um teor erótico sobre os corpos dessas mulheres. Seu 

vestuário, a ideia de serem todas virgens e que se relacionavam sexualmente entre si, são 

algumas características apresentadas que corroboram com essa consideração. Apesar de 

aparentemente as “amazonas” romperem com os modelos tradicionais atribuídos ao gênero 

feminino, elas não advogam sua condição feminina. Ao contrário, elas negam serem mulheres 

e afirmam que, ao se tornarem soldadas se transformaram em homens. Ou seja, elas não 

defendiam um rompimento dos padrões socialmente atribuídos as mulheres e sim sua 

manutenção.  

Com base na leitura de Burton, podemos afirmar que as “amazonas” possuíam papéis 

variados, o que inclui ações militares, sociais, jurídicas e políticas. No campo militar, elas 

protagonizavam os desfiles, exposição de armamentos, conflitos armados contra povos 

vizinhos, proteção pessoal do monarca e simulações de guerra. Na esfera social, as “amazonas” 

eram importantes contadoras da trajetória do reino e de seus reis, sendo as detentoras do poder 

da narrativa histórica. No campo jurídico, as lideranças das “amazonas” participavam dos 

julgamentos e condenações dos acusados. Além disso, elas se juntavam com os demais líderes 

regionais e locais nas discussões sobre as medidas a serem tomadas pelo Daomé no percurso 

do ano. Nesse momento eram discutidos assuntos referentes à economia e sobre as relações 

com os povos em seu entorno e os europeus. Dessa forma, podemos afirmar que, apesar de 

pouco documentada fora dos “Costumes”, as “amazonas” desempenharam papéis fundamentais 

no funcionamento e organização do reino Daomé, extrapolando as funções militares as quais 

elas eram mais facilmente relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



158 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reino Daomé foi representado, nas fontes europeias, como um local atrelado  ao tráfico 

de escravos. Apesar da relação estreita que o reino estabeleceu com essas atividades comerciais, 

elas não eram as únicas vivências, uma vez que produções agrícolas também ocorriam no 

Daomé. Além da imagem de um reino escravista e militarizado, o Daomé era descrito como um 

dos reinos mais “bárbaros” de toda África, devido aos numerosos sacrifícios humanos e guerras 

constantes. O soberano daomeano era visto como autoritário, cruel e detentor de todos os 

mecanismos de poder sobre os súditos, apesar de os representantes europeus descreverem a 

existência de altos funcionários reais aos quais o rei devia satisfações. O rei daomeano além de 

não governar de forma isolada, também era mantido pelo apoio dos membros da elite local. Um 

exemplo da relevância que esses grupos sociais possuíam, no Daomé, foi a deposição de 

Adandozan que atacou interesses desses grupos e, em consequência disso, foi retirado do poder 

e substituído por Gezo. Essas alegorias despertaram a curiosidade dos viajantes estrangeiros 

que, desde o século XVIII, passaram a adentrar o território até a capital do Daomé, Abomé.  

 A figura das “amazonas” foi mais um elemento que aguçou o interesse dos europeus sobre 

as terras daomeanas. Não havia precedentes na Europa de mulheres guerreiras como existia no 

Daomé e, por conta disso, elas receberam grande atenção dos estrangeiros que adentravam no 

reino. Nos primeiros relatos sobre o Daomé, como o The History of Dahomey de Archibald 

Dalzel já citavam a existência de guardas reais femininas e conforme as funções delas foram 

aumentando, as caracterizações também cresceram. Os fatores que propiciaram a criação de 

uma força armada feminina no Daomé foram discutidos e foi um consenso apontar a 

responsabilidade para uma mentalidade dualista que norteava todas as esferas da vida no reino.  

Os relatos analisados nessa pesquisa: Dahomey and the dahomans de Frederick Forbes e 

A mission to Gelele de Richard Burton, são os que mais se dedicaram a temática das 

“amazonas”. Eles representavam a Inglaterra e defendiam seus interesses no contato com o 

soberano do Daomé, no entanto, apesar de não serem muito distantes temporalmente, suas 

ideias se contrastam explicitamente. Forbes visita o Daomé entre 1849-1850 momento de 

intensa pressão por parte dos ingleses sobre o Daomé para um posicionamento contrário ao 

tráfico de escravos. Por conta disso, o discurso de Forbes é abertamente antiescravista e 

humanitário, denunciando os horrores do tráfico com cenas de extrema crueldade. Já Burton, 

apesar de também criticar os focos de escravidão que ainda existiam, ele não apresenta essa 

discussão como temática principal de seu relato.  
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 Os viajantes apresentaram caminhos que poderiam ser trilhados para o desenvolvimento 

da região fora da atividade escravista. Nesse assunto, ambos concordavam que a ação 

missionária contribuiria no abandono dos sacrifícios humanos e na escravidão a partir da 

introdução de valores cristãos entre os nativos. O desenvolvimento, em larga escala, das 

produções agrícolas voltadas para a produção de óleo de palma serviriam como um substituto 

ao tráfico, evitando o colapso econômico do reino. A tutela do Daomé pelos ingleses também 

era defendido por ambos, apesar de Burton defender algo mais incisivo nessa questão. Se os 

projetos defendidos para o “progresso” do reino Daomé são semelhantes, a visão que eles 

produziram sobre os nativos eram discrepantes entre si. Forbes defendia que a partir do acesso 

dos nativos à cultura europeia, eles poderiam ser influenciados e esse contato geraria alterações 

no modo de vida dos autóctones. Ele sustentava a ideia de que os nativos eram capazes de se 

“desenvolver” a partir da instrução, do abandono do tráfico de escravos e da alteração nos 

valores religiosos. Ao contrário de dele, Burton via os nativos como incapacitados 

biologicamente de se desenvolverem. Segundo seu pensamento, os autóctones africanos 

estariam fadados a condição que estavam por serem portadores de características degeneradas. 

Em outras palavras, Forbes acreditava na capacidade cognitiva dos africanos de alterarem sua 

forma de vida, enquanto Burton não via essa possibilidade por defender que os nativos 

possuíam limitações biológicas.  

A visão que eles formaram sobre as “amazonas” também se contrastaram. Forbes 

concebeu as “amazonas” como mulheres corajosas e bem treinadas, que a partir da intervenção 

delas nos conflitos o Daomé sairia vitorioso. Seu relato defende uma imagem mais amigável 

sobre as “amazonas”, em que são destacados seus atributos positivos, como: a fidelidade. 

Forbes não deteve grande atenção a aparência das “amazonas”, se limitando a afirmar 

semelhanças entre elas e figuras masculinas. É possível dizer que Forbes via nas “amazonas” 

valores positivos e que a existência delas engrandecia a trajetória do reino Daomé. Ao contrário 

dele, Burton diz que as “amazonas” eram um dos elementos mais representativos da “barbárie” 

daomeana e demonstrou grande revolta com relatos que, segundo ele, supervalorizavam essas 

mulheres como o de Forbes. As “amazonas” de Burton eram medíocres na guerra e possuíam 

pessíma aparência. No entanto, apesar da exposição dessas características, é possível afirmar 

que Burton varia entre encanto e escárnio sobre essas mulheres.  

 As “amazonas”, aparentemente, foram redefinidoras dos papéis femininos e masculinos, 

apesar de não advogarem a condição feminina como a delas. Elas diziam ter renascido homens 

após o treinamento militar. Houve, no discurso atribuído a elas, a permanência da correlação 
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entre homem/coragem e mulher/covardia. Ainda que, em um primeiro momento, as 

“amazonas” do Daomé nos leve a crer em um rompimento dos valores condicionados a homens 

e mulheres, ao analisa-las vemos a permanência de preceitos tradicionais. É errôneo buscar um 

empoderamento feminino nos moldes atuais em mulheres daomeanas do século XIX. Apesar 

de advogarem a condição masculina e por em diversas partes dos relatos elas aparecerem apenas 

como coadjuvantes obcecadas pela guerra, as “amazonas” assumiram papéis de liderança que 

ultrapassavam a hierarquia militar. Elas conquistaram seus espaços de atuação e souberam 

aproveitar as oportunidades que os acontecimentos do reino proporcionaram.  
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