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É bela a foto Mucubais (etnia angolana), de Sergio Guerra, feita no 

bairro do Rocha Pinto, na cidade de Luanda, Angola, em 2000. Como 

informa Carlos Moreira Henriques Serrano, “As jovens da foto pertencem 

ao subgrupo Kuvale (também conhecido como Mucubaí ou Ova-Kuvale) da 

etnia Herero, um dos grupos etnolinguísticos de Angola”. Diz também que 

“Alguns destes grupos, na transmigração forçada pelo tráfico, vieram a ter 

uma influência importante na formação da identidade cultural do Brasil”. 

Assim como o texto de Serrano, a foto de Guerra foi impressa na 

edição 39 da Revista de História da Biblioteca Nacional, na qual foi 

publicado um Dossiê Angola-Brasil cuja chamada de capa é “Angola é 

aqui. Nossa história africana”. Essa capa agrega a si a beleza da foto que 

exibe. Contudo, ao fazê-lo, não deixa de constituir-se como um problema. 

O que permite pensar como os sentidos das imagens variam dependendo 

de onde e como são expostas e, consequentemente, nos usos e abusos da 

imagem. 

Serrano esclarece que “As jovens não casadas vestem-se deixando o 

torso nu. Naturalmente, não há qualquer sentido de sedução, como se 

poderia traduzir no Ocidente. As mulheres casadas ou comprometidas, por 

sua vez, usam uma trança de couro que dá várias voltas no peito, 

marcando deste modo seu status social”. De onde emerge, a meu ver, o 

problema. 

Usada na capa de uma revista que é usualmente exposta em bancas 

de jornal de cidades brasileiras também marcadas por valores ocidentais, 

essa imagem não passa a ter um sentido sedutor? Pode-se pensar o efeito 

dessa edição da revista ao ser exibida próxima a revistas com conteúdos 



pornográficos, as quais são bastante comuns nessas bancas de jornal 

atualmente. Desse modo, não atrai essa imagem a atenção de pessoas 

não habituadas a ler uma revista de história, a Revista de História da 

Biblioteca Nacional? Exagero? É pervertida essa minha interpretação? Não 

teria sido apenas um acaso, algo imprevisto na escolha de uma bela 

imagem para a capa de uma edição dedicada a discutir a presença de 

valores angolanos na cultura brasileira? Não pode o corpo ser percebido 

sem filtros culturais? 

A meu ver, não. Com certeza, a exibição do torso nu por mulheres 

solteiras não é um dos hábitos que permaneceu da cultura Kuvale na 

sociedade brasileira. Curiosamente, no interior da revista não há imagem 

de corpo feminino negro nu. Parafraseando a chamada da capa, essa 

Angola não é aqui. Pode-se contra-argumentar que o uso do corpo como 

atrativo mercadológico é universal. Contudo, nos usos e abusos do corpo, 

sobressaem os do corpo feminino, especialmente os das negras. Como 

sintetizaram Marcelo Yuka, Seu Jorge e Wilson Cappeletti, “A carne mais 

barata do mercado é a carne negra”. 

Entre as muitas imagens de exploração do corpo negro feminino que 

poderiam ser trazidas à visão e constituir uma série praticamente 

infindável, escolho uma obra feita em 1641 por Albert Eckhout, pintor que 

atuou no Brasil durante a ocupação holandesa do nordeste brasileiro: 

Mulher Africana. Essa pintura é excepcional, um dos primeiros 

documentos da sobrevivência de valores africanos por meio da imponência 

corporal, de rica e singular indumentária. Contudo, essa obra participa de 

uma coleção de imagens um tanto ficcionais, projetivas, que constroem 

um lugar social hierarquicamente inferior para a mulher negra ao 

configurar sua imagem entre o animal e a coisa, como ente disponível ao 

labor físico, seja no campo ou na casa-grande, na agricultura, na culinária 

e outros serviços domésticos, ou, ainda, na parceria afetivo-sexual. 

A conexão dessas imagens, de tempos e contextos a princípio tão 

apartados, sugere uma tradição de uso da imagem dos corpos negros que 



levanta questões. Quase quatrocentos anos depois, a situação da mulher 

negra permanece a mesma? Será sempre essa a “nossa história africana”? 
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