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O  Oyèrónké Oyĕwùmí: la 
cuestión de la idea de género    

Tiago Tendai Chingore (PUCRS, Brasil)

Elnora Gondim (UFC, Brasil)

Oyewumi believes that the idea of gender is socially 
constructed and that the category of women is not uni-
versal. She believes this because she takes yorubá culture 
into consideration. In it, masculinity or femininity were 
not social categories. The belief in the universality and 
dichotomy of genders comes from western societies. 
However, Oyewumi has as a reference that the yorubá 
society is related to the question of the otherness of af-
rican culture compared to the european one, where what 
makes the difference between the organizing principle of 
a yorubá society for westerners is the ancient antiquity..
.
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Abstract
Oyewumi cree que la idea de género se construye social-

mente y que la categoría de mujeres no es universal. Ella cree 

esto porque toma en consideración la cultura Yoruba. En él, 

la masculinidad o la feminidad no eran categorías sociales. 

La creencia en la universalidad y dicotomía de géneros provi-

ene de las sociedades occidentales. Sin embargo, Oyewumi 

tiene como referencia que la sociedad Yoruba está relacio-

nada con la cuestión de la alteridad de la cultura africana 

frente a la europea, donde lo que marca la diferencia entre el 

principio organizador de una sociedad Yoruba para los occi-

dentales es la antigüedad milenaria.

.

Palabras claves:  yoruba, occidental, género, 
africano

Resumen

Datos del Autor

• Tiago Tendai Chingore
• Doutorado em Filosofia na Universidade Pedagógica. Fez o programa 
• Diretor Adjunto para Pós-graduação na FLH. 
•  Pesquisador e Coordenador do Núcleo de pesquisa sobre Cultura e Desen-
volvimento: Modernizando as Tradições do CEMEC
•  Elnora Gondim 
•  Doutorado/Filosofia/PUCRS
•  Chefe do Departamento de Filosofia/UFPI

tensiones
y Debates

el Arco La Liray

El Arco y la Lira. Tensiones y Debates, 8º (2020), ISSN: 2344-9292, pp. 95~ 107.



-96-

1. Considerações Gerais

Oyèrónké Oyĕwùmí é nigeriana, socióloga e professora na Stony Brook University, 
em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Seus estudos tratam sobre gênero, teoria 
feminista e globalização, visando discutir o contexto africano a partir de conceitos 
e epistemologias que estejam ligados a sua cultura. Suas principais obras são: 
What Gender is Motherhood?: Changing Yorùbá Ideals of Power, Procreation, 
and Identity in the Age of Modernity; Gender Epistemologies in Africa: Gendering 
Traditions, Spaces, Social Institutions and Identities; The invention of women: 
making an African sense of western gender discourses e African Gender Studies: 
A Reader; African Women and Feminism: Reflecting on the Politics of Sisterhood. 

Contudo, embora os temas que Oyèrónké Oyĕwùmí trata sejam vastos, aqui vamos 
delimitar tal conteúdo e objetivamos falar sobre como a autora de The invention 
of women analisa a ideia de gênero. Quanto a tal estudo, ela faz uma análise sobre 
diversas questões, dentre elas:  1- se a categoria de gênero é universal e atemporal; 
2- se o gênero é um princípio organizador em todas as sociedades; 3- se existe uma 
categoria universal de mulher; 4- se a subordinação das mulheres é universal; 5- se a 
categoria mulher é pré-cultural e se é a antítese da categoria homem. Para responder 
tais questões, Oyèrónké Oyĕwùmí toma como referência a sociedade Iorubá e mostra 
que tal instituição fornece um panorama diverso das caracterizações ocidentais 
do mundo social. No entanto, sua teoria gera controvérsias como, por exemplo, as 
críticas feitas por Bibi Bakare-Yusuf.
Aqui, também, é conveniente ressaltar que vamos citamos a cultura matrifocal 
africana e, quando fazemos isso, estamos procedendo com um recorte que envolve 
o nosso objeto de estudo que é a questão de gênero analisada por Oyèrónké Oyĕwùmí. 
Portanto, em nenhum momento, negamos ou afirmamos a existência do valor 
das culturas matrifocais em relação ao feminismo europeu, porquanto a nossa 
preocupação no presente artigo não se trata de abordar a importância ou não de tal 
tema na Europa1.

2. Gênero como conceito fixo
Para iniciarmos a discussão, convém mencionarmos aqui que, usualmente, sexo e 
gênero têm significados diferentes:

O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções culturais” - a criação 
inteiramente social de idéias sobre papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se 
de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma categoria social imposta 
sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” 

1.  Cheikh Anta Diop, historiador e antropólogo senegalês, mostrou o que deve ser feito: um pensamento africano 
sobre a África. O que Diop, igualmente Oyĕwùmí, demonstra é a importância da sociologia histórica; aquele que 
remonta a antes do colonialismo tardio e como as influências indo-européias remodelaram profundamente muitos 
sociedades africanas. Aqui é conveniente relembrar que tal processo, ainda, encontra-se acontecendo.

Tiago Tendai Chingore - Elnora Gondim



-97-

Tiago Tendai Chingore - Elnora Gondim

tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática 
sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens2.

       
No entanto, para se falar sobre gênero é preciso saber que não há uma unidade em 
relação a tal conceito. Alguns estudiosos afirmam ser esse algo empírico e outros têm 
tal ideia como analítica. 

Na sua utilização recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Os livros e 
artigos de todos os tipos que tinham como tema a história das mulheres substituíram, 
nos últimos anos, nos seus títulos o termo “mulheres” por “gênero”. Em alguns casos, 
mesmo que essa utilização se refira vagamente a certos conceitos analíticos, ela visa, de 
fato, obter o reconhecimento político deste campo de pesquisas. Nessas circunstâncias, 
o uso do termo “gênero” visa sugerir a erudição e a seriedade de um trabalho, pois 
“gênero” tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”3

      
Nessa perspectiva, para entendermos algo sobre gênero não basta uma simples 
definição, convém lembrar a história do feminismo. Ele foi categorizado em ondas. 
Na primeira onda, a diferenciação social discriminante entre homens e mulheres 
ocorria por meio do sexo biológico:

Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países ocidentais (ainda que com 
força e resultados desiguais), o sufragismo passou a ser reconhecido, posteriormente, como 
a “primeira onda” do feminismo. Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescidos 
de reivindicações ligadas à organização da família, oportunidade de estudo ou acesso a 
determinadas profissões) estavam, sem dúvida, ligados ao interesse das mulheres brancas 
de classe média4 

     
A segunda onda ocorre na década de 70. Ela tem como característica a ênfase na 
liberdade irrestrita. Com ela ocorre a delimitação do conceito de gênero que “refere-
se ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias sobre 
masculinidade e feminilidade”5. Com isso há uma ruptura com a diferenciação por 
meio do determinismo biológico.  
A terceira onda, por sua vez, inicia no final dos anos 90 e é caracterizada pela 
especificidade da reivindicação das mulheres negras americanas frente ao movimento 
feminista. Atualmente, pode ser considerado que o movimento feminista encontra-
se em sua quarta onda, onde isso significa uma ampliação do significado do termo 
gênero como, por exemplo, “na perspectiva queer, uma mulher trans não é menos 
mulher do que uma que tenha sido assim designada desde o nascimento. A diferença 

2.  Scott, J., “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, en Educação & Realidade, vol. 20, nº 2, 1995, p. 75.
3.  Ibid., p. 75.
4.  Louro, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Rio de Janeiro, Vozes, 1997,  p.14.
5.  Piscitelli, A. Gênero: a história de um conceito, en  Almeida, H. B. y Szwako, J. E. Diferenças, Igualdade, São Paulo, 
Berlendis &Vertecchia, 2009,  p. 119.
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é política e não da ordem da natureza humana”6.   
Contudo, todo esse histórico é referido ao feminismo ocidental e suas várias etapas e 
características. Quanto à questão africana, tal aspecto, de certa forma, é negligenciado 
e merece uma atenção diferenciada, porquanto sua cultura e ancestralidade, embora 
diferentes dos temas ocidentais, devem ser subsídios para estudos regionais.
Nessa perspectiva, vamos propor analisar a teoria da africana Oyèrónké Oyĕwùmí, 
quanto à questão de gênero. Para tanto, vamos iniciar com Nzegwu. Ela faz 
questionamentos semelhantes ao de Oyèrónké Oyĕwùmí os quais são bem pertinentes, 
lúcidos e contextualizados como, por exemplo, a categoria chamada gênero apareceu 
em todas as sociedades o tempo todo? Caso contrário, como a comparação funcionaria 
metodologicamente? Se uma sociedade ou pessoas não tem a categoria de gênero 
antes da colonização europeia, por que impor tal coisa a eles? Que justificativa existe 
para implantar o gênero como se fosse uma categoria ontológica que justifique a 
inserção em todo o tempo e espaço das sociedades? As experiências e epistemologias 
dessas sociedades devem ser eliminadas como se não importassem?       
Para tanto, Nzegwu fornece as justificativas para tais questões: 

Notwithstanding feminist claims about the benefits of the political project of gender, the 
aforementioned preliminary questions are necessary, because they recall the colonial history 
and role of gender in creating male-privileging sociopolitical environments in numerous 
African and Native American societiesthat now call for the deployment of gender’s political 
project; and second, because they go to three central assumptions of feminist theory that 
must be queried. These assumptions are: the supposition that the category gender’ is 
universal; the supposition that it defines the categories ‘man’ and ‘woman,’ their identities, 
and theirrelations in all societies; and the presumption that women all over the world as a 
group are subordinated to men and similarly oppressed in the same way. If, indeed, these 
three pivotal assumptions are true as is now globally assumed, then ‘gender’ is really not 
the social category it should be but an ontological category. The danger then in making 
gender an analytic category for comparative philosophy is that we risk inserting it into the 
conceptual schemes of cultures that were nongendered. The risk is extremely high because of 
the hegemonic power and dominance of the modern Western colonial ideology that prevails 
globally; and because that ideology continues to overwhelm the philosophical traditions, 
ideational forms, and cultural consciousnesses of less influential societies and less powerful 

6.  Bessa, K. “A teoria queer e os desafios às molduras do olhar”, en Cult, nº 193,  2014, p.45.
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cultures.7 
      

Portanto, devemos examinar a utilização da palavra gênero de forma crítica e 
constatando que existiam sociedades que não tinham tal noção. Sendo assim, a 
suposição de que a categoria gênero é universal é algo ontológico. 
Segundo Nzegwu, as ideias, que muitos podem considerar universais, advêm do fato 
de que as identidades de gênero decorrem da pressuposição de que os conceitos são 
fixos e estáticos. Por causa disso, afirmações como, por exemplo, as que dizem que 
mulheres são inferiores e subordinadas aos homens, que o casamento é apenas entre 
um homem e uma mulher; que o casamento é, estritamente, conjugal e sexual, que os 
corpos femininos e a sexualidade pertencem aos maridos, em particular, e homens, 
em geral, todas essas ideias tidas como universais, vem da seguinte aceitação: 

 All of these pseudo-universal ideas rest on the fundamental idea that there are just two 
human biological categories – “man” and “woman.” Though gender differentiated, these 
categories are nonetheless represented as simultaneously universal (given that male and 
female are inherent in nature) and culturally constructed (given that all societies are 
presumed to have similar views about male and female)8 

Complementando a citação acima, Oyèrónké Oyěwùmí afirma:

Mas gênero é antes de tudo uma construção sociocultural. Como ponto de partida da 
investigação, não podemos tomar como dado o que de fato precisamos investigar. Se o 
gênero predomina tão largamente na vida das mulheres brancas com a exclusão de outros 
fatores, temos que perguntar: por que gênero? Por que não alguma outra categoria, como 
raça, por exemplo, que é vista como fundamental por afro-americanas. Porque gênero é 

7.  “Apesar das afirmações feministas sobre os benefícios do projeto político de gênero, as questões preliminares 
mencionadas são necessárias, porque elas lembram a história colonial e o papel do gênero na criação de ambientes 
sociopolíticos que privilegiam os homens em várias sociedades africanas e indígenas que agora exigem a implantação 
de projeto político de gênero; e, em segundo lugar, porque vão a três pressupostos centrais da teoria feminista que 
devem ser questionados. Essas suposições são: a suposição de que a categoria gênero ‘é universal; a suposição de 
que define as categorias ‘homem’ e ‘mulher’, suas identidades e suas relações em todas as sociedades; e a presunção 
de que as mulheres em todo o mundo como um grupo são subordinadas aos homens e da mesma forma oprimidas 
da mesma maneira. Se, de fato, essas três suposições fundamentais são verdadeiras, como agora é assumido 
globalmente, então “gênero” não é realmente a categoria social que deveria ser, mas uma categoria ontológica. O 
perigo, então, de fazer do gênero uma categoria analítica para a filosofia comparada, é que corremos o risco de 
inseri-lo nos esquemas conceituais de culturas que não foram generalizadas. O risco é extremamente alto devido ao 
poder hegemônico e ao domínio da ideologia colonial ocidental moderna que prevalece globalmente; e porque essa 
ideologia continua a dominar as tradições filosóficas, as formas ideacionais e as consciências culturais de sociedades 
menos influentes e culturas menos poderosas.” Nzegwu, N., Bockover, M., Femenias, M., & Chaudhuri, M.  How (If 
at All) is Gender Relevant to Comparative Philosophy?, en Journal of World Philosophies,  vol I, nº 1, 2016, p. 76. 
8.  “Todas essas ideias pseudo-universais baseiam-se na ideia fundamental de que existem apenas duas categorias 
biológicas humanas - “homem” e “mulher”. Embora diferenciadas por gênero, essas categorias são, no entanto, 
representadas como simultaneamente universais (dado que masculino e feminino são inerentes à natureza) e 
culturalmente construídas (dado que se presume que todas as sociedades têm visões semelhantes sobre o homem e a 
mulher)”. (Ibid.,  p. 76).
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socialmente construído, a categoria social “mulher” não é universal, e outras formas de 
opressão e igualdade estão presentes na sociedade, questões adicionais devem ser feitas: 
Por que gênero? Em que medida uma análise de gênero revela ou oculta outras formas de 
opressão? As situações de quais mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de 
que grupos de mulheres em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres, e 
seu desejo de entender-se mais claramente?9 

      
Com isso, é importante ressaltar que a categoria mulher, geralmente, é considerada 
como essência. No entanto, nota-se que há várias pessoas que podem se enquadrar 
no termo mulher. Se isso não for colocado assim, há uma exclusão de outras 
possibilidades de construção do sujeito. Contudo, embora o que diz a quarta onda 
do feminismo que ampliou tal definição, mesmo assim, não se pode afirmar que a 
categoria ocidental de mulher tem o mesmo significado do visto na cultura africana 
Iorubá e isso não recai em nenhum paradoxo circular. O que Oyèrónké trata é sobre 
as ideias como feminismo, mulher, gênero e sororidade que são inteligíveis, apenas, 
para a família nuclear ocidental de onde tais conceitos emergiram. Em outras palavras, 
na realidade a cultura Iorubá e a ocidental têm grandes diferenças que precisam ser 
levadas em consideração, pois não há nenhum paradoxo em não se ter a possibilidade 
de comparar culturas diferentes. O que se pode fazer é tentar compreender cada 
uma mediante os seus parâmetros. Assim, podemos, plausivelmente, afirmar que há 
diferenças abissais entre uma e a outra cultura. Como, por exemplo:

A família nuclear, porém, é uma forma especificamente euro-americana; não é universal. 
Mais especificamente, a família nuclear continua a ser uma forma alienígena na África, 
apesar da sua promoção pelos Estados colonial e neocolonial, agências internacionais de 
(sub)desenvolvimento, organizações feministas, organizações não-governamentais (ONGs) 
contemporâneas, entre outros. A configuração espacial do agregado familiar nuclear como um 
espaço isolado é fundamental para a compreensão de categorias conceituais feministas. Não 
é de se surpreender que a noção de feminilidade que emerge do feminismo euro-americano, 
que está enraizada na família nuclear, é o conceito de esposa, uma vez que, como Miriam 
Johnson coloca, [Nas sociedades ocidentais] “a relação de matrimônio tende a ser a relação 
nuclear de solidariedade adulta e, como tal, faz com que a própria definição de mulher se 
torne a definição de esposa.” Porque a categoria “esposa” está enraizada na família10

        
Em outras palavras, segundo Oyěwùmí, para o feminismo branco a prioridade é a 
família, por essa razão não vislumbra raça ou classe e o papel da mulher é delimitado 
como o da esposa. Aqui é conveniente ressaltar que a categoria mulher somente 
ocorreu no período colonial. O colonizador não admitia líderes femininas partindo 

9.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the   
challenge of African Epistemologies. African Gender Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms. 
CODESRIA Gender Series. Volume 1, Dakar,  CODESRIA,  2004,  p.2. 

10.  Ibid., p. 2.
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do colonizado.       
O Estado do colonizador era autocrático diferentemente do Estado Iorubá. Então:

It is precisely at the time that the state was becoming omnipotente that women were 
excluded from its institutions. This omnipotence of the state was a new tradition in Yoruba 
society, as it was in many African societies. The omnipotence of the state has deep roots in 
European politics11. 

      
Portanto, com a onipotência do Estado, que tem sua origem na influência europeia, as 
mulheres são excluídas. Com tal característica surge uma nova tradição na sociedade 
ioruba.

3.  Iorubá: um tipo de organização familiar

     
Conforme o anteriormente citado há tipos de organização familiar diferente como, 
por exemplo, a Iorubá, no sudoeste da Nigéria.  

A família Iorubá tradicional pode ser descrita como uma família não-generificada. É não-
generificada porque papéis de parentesco e categorias não são diferenciados por gênero. 
Então, significativamente, os centros de poder dentro da família são difusos e não são 
especificados pelo gênero. Porque o princípio organizador fundamental no seio da família 
é antiguidade baseada na idade relativa, e não de gênero, as categorias de parentesco 
codificam antiguidade, e não gênero. Antiguidade é a classificação das pessoas com base em 
suas idades cronológicas. Daí as palavras egbon, referente ao irmão mais velho, e aburo para 
o irmão mais novo de quem fala, independentemente do gênero. O princípio da antiguidade 
é dinâmico e fluido; ao contrário do gênero, não é rígido ou estático12 

       
Segundo  Oyěwùmí, a família Iorubá tem como característica ser não-generificada, 
ou seja, os papéis de parentescos e categorias não são definidos por gênero.    
Nessa perspectiva, no sistema de senioridade, Ìyá é a sênior em relação a suas crias, 
porquanto todos têm uma Ìyá, todos nascem, espiritualmente e fisicamente, 
de uma Ìyá, ninguém é mais velho que Ìyá. Aqui é conveniente ressaltar que a 
tradução por mãe das palavras Ìyá ou Yèyé  é  equivocada e distorce o significado 
original de Ìyá no contexto ioruba.  Sendo assim:

11.  “É justamente na época em que o Estado se torna onipotente que as mulheres são excluídas de suas instituições. 
Essa onipotência do estado era uma nova tradição na sociedade iorubá, assim como em muitas sociedades africanas. 
A onipotência do Estado tem raízes profundas na política europeia.” Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́ . The invention of 
women: making an African sense of western gender discourses. Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1997, p. 176. 

12.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender,  op. cit., p. 6. 
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 Ìyá é a entidade que incuba e dá à luz uma alma já existente. O processo é entendido como 
mais espiritual que biológico. A paternidade na tradição é socialmente estabelecida e não 
precisa ser biológica. Então, nesta tradição, a figura de Ìyá é representativa da humanidade 
– elas são o ser humano arquetípico do qual todos os humanos derivam. À luz do mencionado, 
é explícito que Ìyá não é uma categoria de gênero, até porque o gênero não era ontológico 
no mundo ioruba13 

       
Dessa forma, os centros de poder não estão relacionados com gênero e o princípio 
organizador para a família é a antiguidade, isto é, classificação baseada em idade 
cronológica.

Dentro da família Iorubá, omo, a nomenclatura para a criança, é melhor traduzida como 
prole. Não há palavras que denotem individualmente menina ou um menino em primeira 
instância. No que diz respeito às categorias de marido e esposa dentro da família, a 
categoria oko, que normalmente é registrada como o marido em Inglês, não é especificada 
por gênero, pois abrange ambos machos e fêmeas. Iyawo, registrada como esposa, em Inglês 
refere-se a fêmeas que entram na família pelo casamento. A distinção entre oko e iyawo não 
é de gênero, mas uma distinção entre aqueles que são membros de nascimento da família 
e os que entram pelo casamento. A distinção expressa uma hierarquia em que a posição 
oko é superior a iyawo. Esta hierarquia não é uma hierarquia de gênero, porque mesmo oko 
fêmea são superiores a iyawo fêmea. Na sociedade em geral, mesmo na categoria de iyawo 
inclui homens e mulheres, em que os devotos dos Orixás (divindades) são chamados iyawo 
Orisa. Assim, os relacionamentos são fluidos, e papéis sociais, situacionais, continuamente 
situando indivíduos em papéis modificativos, hierárquicos e não hierárquicos, contextuais 
que são14.

       
Nessa perspectiva, a sociedade iorubá não considera  o corpo como base social de 
classificação. Pelo contrário, eles acreditam que a cultura ocidental enfatiza, de forma 
exagerada, o corpo. Em tal acepção é incluída a teoria feminista, porquanto ela tem 
como parâmetro o pensamento ocidental e, por essa razão, uma teoria feminista 
africana não pode conter os mesmos focos da ocidental, porquanto, há diferenças 
fundamentais entre a teoria ocidental feminista e a cultura Iorubá, por exemplo, 
onde a masculinidade ou a feminilidade não eram categorias sociais.  Sendo assim, 
Oyěwùmí sugere:

I am suggesting that discussions of social categories should be defined and grounded in 
the local milieu, rather than based on “universal” findings made in the West. A number of 
feminist scholars have questioned the assumption of universal patriarchy. For example, the 

13.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. What Gender is Motherhood? Changing Yorùbá Ideals of Power, Procreation, and Identity 
in the Age of Modernity. Nova Iorque, Palgrave,  2016,  p. 16.
14.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender,  op. cit., p. 6.
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editors of a volume on Hausa women of northern Nigeria write: “A preconceived assumption 
of gender asymmetry actually distorts many analyses, since it precludes the exploration of 
gender as a fundamental component of social relations, inequality, processes of production 
and reproduction, and ideology.” Beyond the question of asymmetry, however, a preconceived 
notion of gender as a universal social category is equally problematic. If the investigator 
assumes gender, then gender categories will be found whether they exist or not15.  

        
Segundo, Bibi Bakare-Yusuf, o fato de Oyĕwùmí ter como referência que a sociedade 
Iorubá é relacionada a questão da alteridade da cultura africana frente à européia:

Oyĕwùmí’s fixation with an untainted linguistic and social indigeneity is ultimately 
motivated by a desire to assert the radical Otherness of African culture in relation to 
European. This desire to proclaim Africa’s own unique culture, mode of being and hermeneutic 
tradition has a long tradition in African political and intellectual history, embedded as it 
is in the quest to contest European denial of African humanity and their global dominance. 
Oyĕwùmí’s project of highlighting a Yoruba cultural logic that is not polluted by Western 
gender demarcation or inequalities thus situates her in a long list of ‘race’ men4 keen to 
uncover and assert indigenous African knowledge and modes of self-representation. Yet, her 
desire to uncover a pure Oyo-Yoruba cultural framework that is anterior to colonial projects 
is deeply problematic and against the grain of the very culture she wishes to uncover. In 
this final section, I want to challenge Oyĕwùmí’s “cultural insiderism” by sketching an 
alternative way of conceptualising power dynamics and the production of knowledge in the 
Yoruba social system. This account still allows for sensitivity to differences in social systems 
(such as the relative absence of seniority in one context and its prevalence elsewhere) 
without falling into the trap purity, authenticity and essentialism16 

15.  Estou sugerindo que as discussões de categorias sociais devem ser definidas e fundamentadas no meio local, 
ao invés de baseadas em descobertas “universais” feitas no Ocidente. Uma série de estudiosas feministas questionou 
o pressuposto do patriarcado universal. Por exemplo, os editores de um volume sobre as mulheres Hausa do norte 
da Nigéria escrevem: “Uma suposição preconcebida de assimetria de gênero na verdade distorce muitas análises, 
uma vez que impede a exploração do gênero como um componente fundamental das relações sociais, desigualdade, 
processos de produção e reprodução e ideologia. “ Além da questão da assimetria, entretanto, uma noção 
preconcebida de gênero como uma categoria social universal é igualmente problemática. Se o investigador presumir 
gênero, as categorias de gênero serão encontradas, existindo ou não. Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́ . The invention of women: 
making an African sense of western gender discourses. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997,  p. 41. 
16.  “A fixação de Oyĕwùmí por uma indigeneidade social e linguística imaculada é motivada em última instância 
por um desejo de afirmar a alteridade radical da cultura africana em relação à europeia. Este desejo de proclamar a 
própria cultura, modo de ser e tradição hermenêutica únicos da África tem uma longa tradição na história política 
e intelectual africana, embutida como está na busca de contestar a negação europeia da humanidade africana e seu 
domínio global. O projeto de Oyĕwùmí de destacar uma lógica cultural iorubá que não é poluída pela demarcação 
ou desigualdade de gênero ocidental, portanto, a situa em uma longa lista de homens de “raça” ansiosos por descobrir 
e afirmar o conhecimento indígena africano e modos de auto-representação No entanto, seu desejo de descobrir 
uma estrutura cultural pura Oyo-Yoruba anterior aos projetos coloniais é profundamente problemática e contrária 
à própria cultura que ela deseja descobrir. Nesta seção final, quero desafiar o “insiderismo cultural” de Oyĕwùmí, 
esboçando uma forma alternativa de conceituar a dinâmica do poder e a produção de conhecimento no sistema 
social iorubá. Esse relato ainda permite a sensibilidade às diferenças nos sistemas sociais (como a relativa ausência 
de antiguidade em um contexto e sua prevalência em outros lugares) sem cair na armadilha da pureza, autenticidade 
e essencialismo.” Bakare-Yusuf, Bibi. ‘Yorubas don’t do gender’: a critical review of Oyèrónké Oyĕwùmí’s 
The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. In: VVAA. African Gender 
Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms. CODESRIA Gender Series. Dakar, CODESRIA,  2004,  p. 8.
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Em outras palavras, Oyĕwùmí afirma que a lógica cultural do Iorubá não atende as 
diferenças de gênero da tradição ocidental. Assim sendo, Bibi Bakare-Yusuf afirma:

Oyĕwùmí argues that it is in fact seniority that orders and divides Yoruba society. Seniority 
refers primarily to chronological age difference. However, it also refers to an agent’s 
positioning within the kinship structure. An insider (i.e. extended blood relations) is always 
senior to an outsider who is marrying into the family. For the insider, seniority is based on 
birth-order: the first-born is senior to all the other children. For an outsider marrying into 
the lineage however, their seniority rank depends on how many children (including blood 
relations) is already part of the lineage. Seniority is therefore always relative and context 
dependent: ‘no one is permanently in a senior or junior position; it all depends on who is 
present in any given situation (Oyĕwùmí 1997: 42). For example, even if x is the first-born 
(and therefore senior in relation to the other members of the lineage), if x marries out, 
then she automatically is ‘junior’ with respect to her spouse’s lineage. As an ordering power 
in the Yoruba context, seniority operates in terms of a patrilineal system (a fact which, 
remains problematically undertheorised in Oyĕwùmí’s account). For Oyĕwùmí, seniority 
‘cuts through the distinctions of wealth, of rank, and of sex’ (J.A. Fadipe cited in Oyĕwùmí: 
41) and is not aligned with biology17 

        
Portanto, segundo Oyĕwùmí, o que faz a diferença entre o princípio organizador de 
uma sociedade Iorubá para as ocidentais é a ideia de antiguidade. No entanto, isso 
não é um conceito fixo e imutável. Assim sendo, a antiguidade é relativa ao contexto, 
porquanto nenhum membro da sociedade encontra-se em uma posição sênior ou 
júnior; tudo depende de quem está presente em qualquer situação.
Nessa perspectiva, Bibi Bakare-Yusuf concorda, em partes, com a teoria de Oyĕwùmí 
quando ela afirma: 1- universalização das categorias de gênero como um princípio 
organizador fundamental em todas as sociedades, porquanto, como princípio de 
investigação de primeira ordem, o gênero pode ser insuficiente para capturar as 
complexidades da realidade social Oyo-Yoruba; 2- Assim como os termos ocidentais 
de gênero de mulher e homem não se traduzem diretamente em iorubá, o sistema de 
antiguidade também não se traduz necessariamente em outros contextos culturais. 
Nesse caso, a questão crucial é permanecer fiel às especificidades da experiência 

17.  “Oyĕwùmí argumenta que é de fato a antiguidade que ordena e divide a sociedade ioruba. A antiguidade 
refere-se principalmente à diferença cronológica de idade. No entanto, também se refere ao posicionamento de um 
agente dentro da estrutura de parentesco. Um insider (ou seja, relações de sangue estendidas) é sempre superior 
a um forasteiro que está se casando com alguém da família. Para o insider, a antiguidade é baseada na ordem de 
nascimento: o primogênito é mais velho que todos os outros filhos. Para um estranho que se casa com a linhagem, 
entretanto, sua posição de antiguidade depende de quantos filhos (incluindo parentes de sangue) já fazem parte da 
linhagem. A antiguidade é, portanto, sempre relativa e dependente do contexto: ‘ninguém está permanentemente 
em uma posição sênior ou júnior; tudo depende de quem está presente em qualquer situação (Oyĕwùmí 1997: 
42). Por exemplo, mesmo se x for o primogênito (e, portanto, mais velho em relação aos outros membros da 
linhagem), se x se casar, então ele automaticamente é ‘júnior’ em relação à linhagem de seu cônjuge. Como um poder 
ordenador no contexto iorubá, a antiguidade opera em termos de um sistema patrilinear (um fato que permanece 
problematicamente subteorizado no relato de Oyĕwùmí). Para Oyĕwùmí, a antiguidade ‘corta as distinções de 
riqueza, posição e sexo’ (J.A. Fadipe citado em Oyĕwùmí: 41) e não está alinhada com a biologia.” Ibid., p. 2.
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cultural local e da estrutura social; 3- a maneira como entramos no campo de pesquisa 
e as perguntas que fazemos, em partes determina o resultado que obteremos. Se 
uma questão de gênero for colocada em uma sociedade onde a antiguidade é mais 
dominante, isso resultará em uma resposta relativa ao gênero.  
No entanto, para Bibi Bakare-Yusuf, há aspectos problemáticos na teoria de Oyĕwùmí: 
1- ela parece pretender mostrar um conhecimento puro indígena da África; 2- tem-se 
um espaço para se questionar  sua metodologia  e suposições teóricas da linguagem 
e do discurso; 3- seu apelo ao conhecimento indígena cria um essencialismo e 
autenticidade problemáticos. 
Bibi Bakare-Yusuf faz críticas à teoria de Oyĕwùmí em três areas: 1- importância 
atribuida à linguagem como desveladora da cultura; 2- sua compreensão da natureza 
do poder; 3- relação entre linguagem e realidade social.    
Em relação à primeira questão, Bibi Bakare-Yusuf questiona: como pode Oyĕwùmí  
ter  a certeza de que os Oyo-Yorubas são os verdadeiros criadores das crenças e 
práticas sociais iorubas? Por que atribuir uma história linear às palavras e sua relação 
com os mitos de origem? Por que supor que o significado explícito de uma palavra 
exclui e impede outros possíveis significados? Continuando a crítica, ela afirma:

Oyĕwùmí claims to have uncovered a repository for the essential Yoruba system that 
transcends both space and time. Oyĕwùmí relies on there being an essence or pure form to 
the Yoruba culture, social system and language that is unaffected by changing socio-cultural 
forces and time. Here, she succumbs to the age-old “will to truth” – the term Nietzsche 
applied to a fundamental desire present in all western metaphysics since Plato to uncover 
the truth – a desire that must remain unconscious of the very assumption that motivates 
it – that there is a Truth (capital T) to be discovered. For Oyĕwùmí , the Yoruba culture has 
an unhistorical essence that is unaffected by time and change. A more attentive listener to 
the Yoruba language and culture will not fail to notice the absence of such an essence or 
cultural authenticity 18

       
Quanto à segunda questão, Bibi Bakare-Yusuf retrata a teoria de Oyĕwùmí sobre o 
poder da linguagem. Fala que a acepção em torno do poder da linguagem é algo 
monolítico e não sofisticado, porquanto a autora de The invention of women: making 
an African sense of western gender discourses  trata da questão do poder da linguagem 
como algo isolado de todos os modos de estruturação social. Em outras palavras,  
a antiguidade, para ela, é a única forma de poder relacionado à cultura Iorubá. No 
entanto, nenhuma forma de poder tem o mesmo valor em os contextos e tempos. Ele 

18. “Oyĕwùmí afirma ter descoberto um repositório para o sistema iorubá essencial que transcende o espaço e 
o tempo. Oyĕwùmí depende da existência de uma essência ou forma pura para a cultura, sistema social e língua 
iorubá que não é afetada pelas mudanças sócio-culturais e temporais. Aqui, ela sucumbe à antiquíssima “vontade de 
verdade” - o termo Nietzsche aplicado a um desejo fundamental presente em toda a metafísica ocidental desde Platão 
para descobrir a verdade - um desejo que deve permanecer inconsciente do próprio pressuposto que o motiva - que 
há uma Verdade (T maiúsculo) a ser descoberta. Para Oyĕwùmí a cultura Yoruba tem uma essência a-histórica que 
não é afetada pelo tempo e pelas mudanças. Um ouvinte mais atento à língua e cultura iorubá não deixará de notar a 
ausência dessa essência ou autenticidade cultural.” Ibid., p. 5.
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não é unívoco.  
A terceira questão de que a autora do texto Yorubas don’t do gender’: a critical review 
of Oyèrónké Oyĕwùmí’s The Invention of Women: Making an African Sense of Western 
Gender Discourses, trata da pressuposição, na teoria de Oyĕwùmí de  de que o discurso 
pode capturar a realidade social. Ela afirma que há isomorfismo entre linguagem 
e realidade. Contudo, por que devemos assumir que o domínio da linguagem, lei, 
discurso ou símbolos é um espelho ou imagem perfeita da realidade social? Em que 
base devemos atribuir um desejo de articular o que realmente acontece no nível da 
própria linguagem?
Oyĕwùmí por sua vez, não faz a distinção entre linguagem e fato social: isso 
impossibilita a autora de The invention of women: making an African sense of western 
gender discourses responder as questões acima. Além disso, segundo Bibi Bakare-
Yusuf, a diferença de gênero, por não constar em um determinado discurso, isso não 
significa que ela é ausente da realidade social.

4. Considerações finais 
Em tal artigo não nos propusemos a discutir o feminismo como um todo nem 
argumentar sobre a sua importância como, também, não afirmamos aqui a 
originalidade dos temas em questão. O que nos interessa não é a originalidade do 
tema, mas a abordagem de maneira significativa que o tema apontado é tratado. Para 
tanto Oyĕwùmí aparece aqui com essa finalidade. Ela acredita que a ideia de gênero 
é socialmente construída e que  a categoria mulher não é universal. Levando isso 
em consideração, ela faz questionamentos: por que gênero? Em que medida uma 
análise de gênero revela ou oculta outras formas de opressão? As situações de quais 
mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de que grupos de mulheres 
em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres, e seu desejo de 
entender-se mais claramente?  
Para tanto, Oyěwùmí, no texto  Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations 
of Feminist Concepts and the   challenge of African Epistemologies,  afirma que no 
livro The invention of women: making an African sense of western gender discourse o 
problema de gênero nos estudos africanos, também, é epistemológico, porquanto o 
conceito de gênero tem sua origem na cultura ocidental, onde a lógica  das categorias 
sociais ocidentais baseia-se em um determinismo biológico.  
Assim sendo, é a biologia que fornece subsídios para a organização social. No 
entanto, isso não é uma forma universal, porquanto, vejamos isso por amostragem:  
na sociedade Iorubá não se pode fazer um estudo de gênero, por exemplo, a ideia 
de mãe transcende o significado de gênero. Além disso, os iorubás não concebem o 
mundo como algo formado por algum paradigma. O mundo, para eles, é formado 
por um todo harmônico que consiste em elementos físicos, humanos e espirituais. Os 
elementos físicos são divididos em dois planos de existência: ayé (terra) e òrun (céu). 
Na sociedade Iorubá o corpo humano não é constituído por gênero. Lá não se 
tinha a biologia como base para a classificação social. As categorias conjugais e as 
classificações de parentesco não são especificadas por sexo e alguns papéis sociais 
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são construídos socialmente. Sendo assim, papéis sociais e sexuais são separáveis, 
onde a questão de gênero não se aplica a sexualidade. “Consequently, the starting 
point of research on gender in Africa must be to interrogate foundational assumptions 
undergirding hegemonic intellectual tools while at the same time recover local 
epistemologies”19. 
Para endossar o acima exposto, Oyěwùmí mostra um exemplo na sociedade Iorumbá:  
o papel que a mulher desempenhou, isto é, de oba (governante), omo (prole), gkg, 
aya, tyd (mãe), e aldivo (adivinho-sacerdote), tudo em um corpo. Outro exemplo, na 
família Iorumbá “Omo” significa criança e pode ser traduzida por prole. Em outros 
termos, não há uma palavra para diferenciar meninos de meninas. 
Assim sendo, nenhuma dessas categorias tem relação com o gênero; coisa que 
diferencia a cultura Iorumbá da ocidental. Isso demonstra que ambos têm formas 
diferentes de percepção da realidade, porquanto, diferentemente do ocidente, o 
mundo Iorumbá é concebido como todo e onde todas as coisas estão ligadas.  
Além disso, não há uma hierarquia de gênero em se tratando da organização social e, 
se há, ela é focada na matrifocalidade, isto é, a partir da mãe as relações familiares são 
esboçadas.  Nesse sentido, a família ou omoya é formada pela mãe e pelas crianças que 
são consideradas irmãs por laços uterinos. No entanto, a matrifocalidade transcende 
o princípio biológico. 
Portanto, Oyěwùmí, contrariando as críticas de Bibi Bakare-Yusuf, mostra em 
seus escritos que existem diferentes abordagens para se compreender a realidade. 
Então, aponta a sociedade Iorubá como referência em se tratando da alteridade 
entre Filosofia africana e a ocidental. Aqui nos faz lembrar a definição de não-
ser no Sofista de Platão. O não-ser significa o que não é ser; o que é diferente do 
ser. Portanto, Oyěwùmí não deseja, simplesmente, apontar uma sociedade purista 
africana, mas, antes de tudo, provar a existência de uma multiplicidade e mostrar 
que a forma como as questões feministas são tratadas não tem uma universalidade. 
Quanto à questão da linguagem, gênero não é algo codificado na linguagem original 
africana. E acreditamos que com isso é inegável que     falamos quando interagimos 
com o mundo. Mundo e discurso tem uma relação fenomenológica. Portanto, se não 
utilizo, no meu mundo, o termo mãe, como é visto no ocidente, isso não representa 
nada para mim, onde tal termo pode até existir, mas nada representa em meu mundo 
da vida. Por fim, a pertença que Oyěwùmí aponta não é de caráter separatista, mas, 
somente, de algo identitário e muito relevante para mostrar uma voz relacionada aos 
estudos africanos a partir da própria África.
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19.  “Consequentemente, o ponto de partida da pesquisa sobre gênero na África deve ser interrogar os pressupostos 
fundamentais que sustentam as ferramentas intelectuais hegemônicas enquanto, ao mesmo tempo, recuperam 
epistemologias locais.” Oyěwùmí, Oyèrónkẹ.́ Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects, en 
Oyèrónkẹ ́ Oyěwùmí (ed.), African Gender studies: a reader, Palgrave MacMillan, Nueva York, 2005,  p. 14.
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