
 

 

Como citar esse texto: 

 

BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. As Tampas de Panela dos Woyo. São Paulo: Museu Afro Brasil, 

2014. Disponível em: [<CITAR FONTE ONLINE>]. Acesso: [CITAR DATA] 

 

 

 

 

 

 

As Tampas de Panela dos Woyo  

  

 

 

Resumo: artigo inicialmente publicado no catálogo de exposição “Da Cartografia do Poder aos Itinerários 

do Saber”, Museu Afro Brasil, 2014, p.193. Nesse artigo, a autora discorre sobre os significados 

intrínsecos e o cumprimento de funções não práticas atribuídas às tampas de panelas do povo Woyo, de 

Cabinda. No texto a autora comenta sobre a acepção cultural das pequenas figuras esculpidas das 

tampas de panela, que são relacionadas à provérbios correntes entre esse grupo cultural. 
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“Chega-se a pasmar, digamos assim, ao notar como fatos, que a nós nos passam 

despercebidos, os tomam para simbolizar os seus pensamentos e, sobretudo, as 

suas leis e conceitos. E tudo com acerto, com um maravilhoso acerto.”  

Instituto Missionário do Espírito Santo, 1968. 

 

 



 

As palavras entusiasmadas discorridas na publicação intitulada Sabedoria Cabinda. Símbolos e 

Provérbios, de autoria do padre Joaquim Martins (1968) são dedicadas a um conjunto de tampas 

de panelas dos povos woyo de Cabinda. Tamanha atenção dispensada a esses objetos de 

madeira, aparentemente feitos para cumprir uma função prática, revela a existência de um 

sofisticado recurso metafórico utilizado na regulação social e moral entre esses povos. 

As tampas de panelas dos woyo, diferentemente de outros exemplares encontradas no 

continente africano, possuem pequenas figuras esculpidas representando provérbios, sentenças 

e adivinhações, que cumprem muitas funções além daquela relacionada à preservação do 

alimento na panela. As tampas estavam inseridas no meio da vida doméstica e materializavam 

a palavra silenciada, fazendo valer o conhecido ditado: “uma imagem vale mais que mil 

palavras”. 

Recolhidas pelo missionário da Congregação do Espírito Santo José Martins Vaz nas décadas 

de 1940 e 1950, as tampas de panela woyo expostas apresentavam importante papel nas 

relações sociais e conjugais. Elas também marcavam as histórias individuais, já que era prática 

comum entre este povo, mulheres idosas preservá-las como marcos de suas trajetórias de vida, 

sejam eles felizes ou tristes.  

No que diz respeito às relações conjugais, as tampas eram inseridas na nova vida do casal no 

próprio dia do casamento. Nas bodas, a família da noiva cobria as panelas de comida com 

tampas repletas de imagens esculpidas, que eram enviadas à família do noivo para mostrar ao 

esposo como a nova parceira deveria ser tratada, e vice-versa. Também a mãe da noiva 

costumava presentear a filha com tampas cujos provérbios estavam relacionados a conselhos 

importantes para a nova vida conjugal. Assim, além de serem usadas na sua função prática, ou 

seja, a de cobrir os alimentos, a esposa poderia oferecer uma panela de comida ao marido coberta 

por uma tampa esculpida, cuja mensagem do provérbio o alertava de que algo não corria bem. 

Assim, quando o marido recebia uma tampa onde nela havia esculpido um pato ou uma galinha 

com a cabeça voltada para trás, por exemplo, significava que o tratamento dispensado à esposa 

não estava sendo adequado e a mensagem implícita dizia: “Trate-me bem, pois posso voltar para 

a casa dos meus pais”. Já a escultura de uma jiboia engolindo um homem remete a um provérbio 

relacionado aos boatos que podem envolver uma relação conjugal, isto é, “a jiboia engoliu um 

homem, mas não presenciamos”. 

As tampas de panela dos woyo são, dessa maneira, uma forma original de lidar com conflitos, 

de marcar o papel de cada um no grupo, e de transmitir valores morais, sem evocar uma palavra 

sequer. “É na verdade uma escritura sem alfabeto, mas escritura por símbolos, por figuras 



 

tiradas do real, visível e palpável, e através das quais dão leis, dizem o que querem, indica o 

que se deve ou não deve fazer”, novamente palavras dos missionários do Espirito Santo. 

 

 

 

  



 

 


