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Eixo IV - Identidade, Negritude e Gênero 

 
Resumo: A linguagem visual tem sido utilizada desde a pré-história para comunicar ideias, 
crenças, mitologias e filiação social. Esses símbolos, que representam as estruturas das 
relações humanas em uma comunidade, têm acompanhado o desenrolar da história das 
sociedades até a pós-modernidade. Os povos de cultura oral utilizam até os dias de hoje 
valiosos materiais visuais que comunicam sua história e estabelecem normas culturais de suas 
tribos, tais como adornos, vestuários e pinturas em seus corpos, tecidos e outros materiais. 
Será apresentada aqui a comunidade africana Ndebele, da África do Sul, que tem como 
símbolo de sua história e resistência nos conflitos, as pinturas dos muros e paredes de suas 
cabanas cilíndricas. Mais do que arte, essas pinturas representam uma linguagem iconográfica 
com um complexo sistema de sinais e símbolos que encantam por suas formas geométricas e 
cores vivas ocultando em si a mudez diante dos violentos conflitos do apartheid. 
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Introdução: mulheres construtoras de uma simbologia cultural 

 
De acordo com o dicionário Significados (2016), a origem da palavra iconografia 

citada no título deste texto, “surgiu a partir da junção de dois termos gregos, "eikon" = 

"imagem" e "graphia" = "escrita", significando literalmente "a escrita da imagem", ou, arte de 

representar por imagens”. Trataremos neste artigo das pinturas das fachadas das casas da tribo 

Ndebele realizadas unicamente pelas mulheres, ou seja, numa sociedade de tradição oral, a 

utilização de uma arte exclusivamente feminina nos registros históricos, formação e 

manutenção da identidade de seu povo. 
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Este artigo tem como objetivo mostrar a relevância das pinturas das fachadas das 

casas da tribo Ndebele pelas mulheres, na representação da história, identidade e cultura de 

seu povo. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. 

A mulher sempre teve um papel secundário nas sociedades mais primitivas que se 

tem registro. Ela era vista como “coisa” em algumas sociedades ou tinha um papel subalterno 

ou mesmo complementar ao do homem. Exceto na sociedade egípcia antiga, na qual as 

mulheres possuíam um papel privilegiado, pois a própria descendência era traçada pela 

linhagem feminina. As demais, como nas sociedades Assíria antiga, grega ou romana, eram 

tratadas como propriedade do marido. Nas sociedades gregas e romanas as mulheres eram 

submetidas ao controle e dominação do homem de tal forma que, como seus maridos 

passavam grande parte do tempo longe de suas famílias, eram obrigadas a ficar reclusas em 

suas casas (MAGALHÃES, 1980). Na Índia antiga, o código Manu era rigorosíssimo com as 

mulheres como se pode perceber em seu Artigo 415 – "Uma mulher está sob a guarda do seu 

pai durante a infância, sob a guarda de seu marido durante a juventude, sob a guarda de seus 

filhos em sua velhice; ela não deve jamais conduzir-se à sua vontade". À mulher cabia a 

obrigação de adorar seu esposo, como um verdadeiro deus (PINHEIRO, 2004). 

 
A sociedade Ndebele 

 
Para além do Oceano Atlântico, há muitas histórias para se contar; especialmente nas 

culturas de tradição oral como é o caso dos países africanos. Foi numa busca por histórias de 

mulheres pelo mundo que encontrei as mulheres pintoras de Ndebele. 

Ndebele é uma tribo da África do Sul que mantém a tradição das mulheres pintarem 

com seus próprios dedos, as paredes e os muros de suas casas com figuras geométricas, 

conforme mostra figura 1. Guardiãs da riqueza simbólica, da história e valores de seus 

ancestrais, as pinturas das mulheres de Ndebele são na verdade o registro de sua cultura, uma 

forma secreta de comunicação entre a família e uma demonstração de orgulho cultural para 

com o resto da comunidade. 
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Figura 1 - Mulher Ndebele com suas vestes típicas 
 

Fonte: South Africa Tourism 
O nome Ndebele foi provavelmente derivado do termo Sotho-Tswana "Tebele”, ou 

seja, um estranho, ou alguém que saqueia. Além da África do Sul, os Ndebeles são 

encontrados numa área denominada Matabeleland, no Zimbabwe e são conhecidos também 

como Matabeles. As sub-tribos Ndebele, embora, não aparentem  pela  sua  origem, 

língua ou cultura, são, sem dúvida descendentes de uma tribo  proto-Nguni,  assim 

como a xhosa e zulu, residentes no que é hoje KwaZulu-Natal, há quatro séculos. Após 

um grave conflito interno, em 1823, a tribo se dividiu quando Mzilikazi, um general sob o 

Zulu King Shaka, fugiu com seu clã Kumalo e os renomeou Ndebele. O termo  é,  

portanto, consistente com a ideia de ser um estranho, um invasor, ou talvez mesmo um 

refugiado em uma região. Uma parte foi para o Norte e se instalou na região de Zimbabwe e 

outra parte uniu-se a outros grupos tribais que foram incorporados ao seu povo e se instalaram 

na região nordeste da África do Sul conhecida como Mpumalanga e Gauteng Os Ndebeles 

eram grandes proprietários de terras e guerreiros ferozes que viviam em conflito com outras 

tribos, porém, no ano de 1847 os Boers, como ficaram conhecidos os agricultores holandeses, 

visitaram pela primeira vez as terras onde habitavam os Ndebeles e decidiram toma-las para 

si. No final do século XIX, em 1883, os Boers guerrearam contra os ndebeles (Figura 2) que 

resistiram e defenderam suas terras bravamente por cerca de cinco anos, escondendo-se nas 

Cavernas de Mapoch, até que a fome e a sede os tirou definitivamente de seu enclave. 

 
Figura 2 - Quadro que retrata a guerra entre os Boers e os Ndebeles 
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Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/%C3%81frica_do_Sul 
 
 

 
Eles foram dizimados, vendidos como escravos e colocados para trabalhar na 

agricultura até o início do século XX quando se instalaram na Província de Mpumalanga, 

onde, depois de suprimida uma revolta de 1896 pelos britânicos,  os Ndebeles 

abandonaram definitivamente a guerra, tornando-se pastores e agricultores onde vivem 

até os dias de hoje e desenvolvem atividades agropastoris (LALIOTI, 2002), de acordo com a 

Figura 3. 

Cerca de 650 mil pessoas formam esse povo também denominado Ndzundza. 
 

 
Figura 3 – Localização da 

Tribo South Ndebele 
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Fonte: http://reference.sabinet.co.za/webx/access/journal_archive/16815564/51.pdf 

 

 
A tribo Ndebele, conforme Nascimento (2014), que se localiza a nordeste de 

Johanesburgo, destaca-se por sua prática cultural, pelos esquemas abstratos de suas pinturas 

coloridas e os beadworks, trabalhos artísticos habilidosos e delicados feitos de miçangas e 

contas coloridas trazidas, provavelmente por comerciantes europeus na metade do século 

XIX. 

 
 
 
 

 
A história escondida nas paredes 

 
 

Forçados a uma vida de opressão em relação às tribos Sotho de sua área de ocupação, 

vivendo entre agricultores Afrikaner e no contexto político do Apartheid, o povo Ndebele 

começou a se expressar de uma forma peculiar, usando e expandindo as técnicas das pinturas 

murais, utilizando figuras geométricas como forma de resistência e de manutenção de sua 

cultura e da união de seu povo, não só pela questão do Apartheid, mas também pelo contexto 

histórico dos grupos rivais que se enfrentavam na África do Sul (LALIOTI, 2002). Embora os 

seus desenhos sejam semelhantes na técnica, cada projeto é único para cada mulher e sua 

família. 



e 07 a 12 de novembro de 2016 

 

 Ituiutaba, d 

A princípio, as mulheres utilizavam pigmentos obtidos de fontes da natureza com tons 

terrosos em ocre, cinzas de fuligem, além do branco, vermelho e amarelo extraídos de argilas. 

O uso das tintas acrílicas e da cor azul marcou a intervenção da cultura ocidental na 

civilização Ndebele. 

Segundo Vali Lalioti (2002), surpreendentemente, as pinturas dos desenhos 

geométricos das mulheres de Ndebele não remetem a divindades ou a práticas místicas, elas 

são símbolos expressivos em tempos de opressão do apartheid e constituíam um veículo 

viável para as emoções deste povo e também para se comunicarem secretamente. Sob as 

condições mais extremas de marginalização, a pintura Ndebele surgiu e floresceu com 

significativo desenvolvimento. Estas pinturas tornaram-se uma expressão de resistência 

cultural, de proteção da posse de suas terras e de seus valores, de manutenção de sua 

identidade e de continuidade. Os fazendeiros bôeres não entendiam o significado e viam essa 

arte cultural como decorativa e inofensiva, assim permitiram que continuasse. 

Apesar da comunidade Ndebele possuir uma estrutura social baseada no 

patriarcalismo apenas as mulheres se dedicam a preservar a tradição artística e passá-la para 

frente. A herança artística das pinturas das casas é passada de mãe para filha no período da 

puberdade. Nessa época, as meninas são separadas da companhia masculina e durante três 

meses recebem o ensino da história e dos costumes da tribo, bem como a transmissão dos 

padrões geométricos tradicionais dos Ndebeles (Figura 4). Esse tempo de reflexão e de 

“estudos” revelará se a púbere será uma boa mãe e esposa dedicada. 

 
 

Figura 4 – Jovem Ndebele 
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Fonte: www.raçabrasil.uol.com.br 

 

A arte na cultura Ndebele representa o que poderíamos chamar como Michel Vovelle, 

de iconografia etnográfica (VOVELLE, 1991, p.67), pois envolve o cotidiano e os ritos de 

passagem dos membros desta comunidade. As mulheres de Ndebele se vestem com 

numerosos adornos: bandoletes e aventais feitos de miçangas, mantas bordadas, argolas 

coloridas e de metal, cocares e etc. e a mudança de adornos indicam as passagens de uma fase 

da vida para outra. A passagem da infância para a adolescência, por exemplo, de solteira para 

casada, enfim, a progressão na sociedade de uma menina Ndebele, é sinalizada por esses 

signos que foram introduzidos na sociedade tribal. Peter Burke (1989) chama esses objetos de 

estudo de “material visual”, pois as considera além dos limites da arte, assim como em seu 

interior, segundo ele “a distinção entre arte e outros materiais visuais sugere, não somente 

questões de terminologia, mas também a relativa posição ou privilégio dos diferentes tipos de 

material (BURKE, 1989, p.238). Nota-se que as pinturas das mulheres de Ndebele são mais 

que arte, são uma expressão onde a comunicação visual tem uma relevância histórico-cultural. 

 
Considerações Finais 

Segundo Hall (2003), a nossa identidade não está impressa em nossos genes, mas as 

pensamos como se fizessem parte de nossa natureza essencial. É um sistema de representação 

cultural que imprime a nossa identidade. A sociedade Ndebele vive um momento diferente em 

sua história. De acordo com a página da Wordpress “A Fun-Sized Artist” (2009), as primeiras 
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pinturas eram apenas geométricas, porém, ao longo das décadas, o estilo das pinturas mudou e 

as artistas passaram a incorporar as imagens de suas vidas, particularmente os detalhes 

retirados de seu trabalho como empregadas domésticas em famílias brancas nas cidades, tais 

como luz elétrica, piscinas, casas de vários andares, telefones, aviões e torneiras de água, 

todos aparecem com destaque em pinturas Ndebele, sendo que não são elementos culturais de 

sua etnia. Alguns artistas, dizem que, por elas desejarem essas coisas, pintam em suas casas, 

ou seja, os símbolos e desenhos murais Ndebele refletem também suas aspirações e as de sua 

comunidade. 

Sempre houve uma resistência quanto a aculturação com as culturas adjacentes, 

como pode-se observar neste artigo, e por não haver uma observação in loco não pode-se 

afirmar o que realmente ocorre nesse momento na sociedade Ndebele, mas há evidências de 

que passam por um processo de aculturação e de participação cada vez maior da mulher na 

sociedade através do trabalho. Há ainda outra evidência, a de que as mulheres de Ndebele do 

passado e no presente têm um papel relevante de manutenção da identidade de seu povo, de 

construção simbólica que organiza a sua cultura, suas práticas sociais e sua visão antológica. 
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