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RELEMBRANDO O FINAL
DO FASCÍCULO ANTERIOR
No Capítulo 9, Túlio e Idrissa voam de Mópti a Tombúctu
apreciando o Rio Níger e a arquitetura do Máli, enquanto conversam
sobre a história dos imperadores Sundiata Keita e Kankan Mussa, e
da própria cidade de Tombúctu.
No Capítulo 10, Idrissa fala sobre Sankorê e seu lugar entre as
universidades mais antigas do mundo, e da vida de Tombúctu por
volta de 1500, quando essa madrassa (centro de estudos vinculado a
uma mesquita) juntamente com as de Djinguereber e Sidi Yahia e
com dezenas de escolas menores, faziam de toda Tombúctu uma
cidade universitária - um pouco como a Universidade de Oxford, na
Inglaterra, que é constituída por mais de 30 colleges.
A Primeira Parte do livro termina no momento em que Idrissa vai
pousar seu tapete tecnomágico na entrada de Sankorê, para a
abertura oficial do CONPAFRATE - Congresso Pan-Africano
Através do Tempo e do Espaço , organizado pela ACORDA:
Associação pela Consciência da Relevâ ncia da África.
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Chegada do viajante
alemão Heinrich Barth a
Tombúctu em 07.09.1853.
Abaixo, o minarete atual
de Sankorê, uma das três
mesquitas com centros
de estudos que fizeram
de Tombúctu uma cidade
universitária desde por
volta de 1300.

Desenho de Martin Bernatz para a
obra de Barth publicada em 1858, de
domínio público, disponibilizado em
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=10554410
Foto de Santiago Cordero, Málaga,
tirada em 2008, compartilhada em
http://www.panoramio.com/photo/7
5032646
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Mesquita de Djinguereber, a mais central de Tombúctu, em 2015.
Foto de Sean Smith para o jornal The Guardian. Disponibilizada em
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/27/timbuktu-djinguereber-mosque-history-cities-buildings
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Segunda parte
NA CAUDA DO COMETA
11: Encontros de saguão: o Doutor Juliano
Mal haviam dado alguns passos porta adentro, Túlio estacou
e falou, incomodado:
– Ai, meu Deus, quanta gente! Eu não sei o que fazer em situações assim…
– Calma, Túlio… a gente sempre se sente assim no primeiro
momento. Mas eu sou da organização, e estou aqui pra ajudar
você a se achar.
– Mas… sinceramente, Idriss… parecem personagens saídos
de uns vinte filmes diferentes, que não tinham como estar no
mesmo lugar! Isso é pra ser um congresso… ou um baile à
fantasia?
– Pois este é o 3.º CONPAFRATE, irmãozinho: Congresso
Pan-Africano Através do Tempo e do Espaço. O transporte
temporal permite trazer convidados de diferentes épocas: tem
gente aqui do século 6.º ao 21.
Túlio fica olhando de um convidado pra outro, boquiaberto.
Idrissa prossegue:
– Repare também nos tipos físicos, bem diferentes, inclusive
alguns de pele muito branca. Mas são todos e todas afrodescendentes como você. Aquele russo ali, por exemplo…
– Russo?! Nossa, agora é que me caiu a ficha: o que é que eu
vou fazer aqui se essa gente toda fala línguas diferentes? Eu
não vou entender nada, Idriss! Nem poder falar!
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– Calma… Tem um campo tecnomágico de tradução simultânea cobrindo o ambiente inteiro. O que qualquer um falar,
cada pessoa vai entender no seu próprio idioma.
– Tá. Vou fazer de conta que acredito - mas qualquer coisa
você me socorre, hem?
De repente uma garota em vestimenta africana se destaca da
massa e se dirige a eles, apressada:
– Idriss! Vocês estão aí! Que bom que chegaram! Você precisa passar urgente na sala da organização!
E abrindo o maior sorriso:
– Desculpe, Túlio, na pressa eu falei com o Idrissa antes de
cumprimentar você! Bem-vindo ao CONPAFRATE! Depois a
gente se fala!
Túlio não contém o espanto… e o encanto:
– Idriss… e essa garota, quem é? E como é que ela sabe o
meu nome?
– Ela é da organização, como eu, Túlio. Conhece toda a lista
de convidados.
– E o nome?
– Ayoká. Ela é da Nigéria. Escute, tô sendo chamado… Vou
ter que deixar você um pouco, mas…
– Idriss!! Você não vai fazer isso comigo, vai? Eu não conheço
ninguém aqui!
– Calma, Túlio! Considere que todo mundo aqui é sua família - e
os outros sabem que você também é. Se não, nem estariam aqui.
… Mas tá bom, eu vou facilitar pra você.
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Volta-se para um senhor de meia idade
que estava passando, em roupa social do
início do século 20.
– Doutor Juliano! Doutor Juliano! Pode me
ajudar aqui, por favor?
E para Túlio de novo:
– O Dr. Juliano é brasileiro - e também é da
organização. Sabe o nome de todo mundo…
O senhor se aproximou, todo simpatia:
– Fala, Idrissa! O que manda?
– Eu estou aqui com um jovem convidado brasileiro, e preciso correr até a sala da organização…
– Deixa comigo!
Túlio se surpreendeu com a jovialidade, mas o senhor nem
deu tempo pra maiores estranhamentos:
– Como é o seu nome mesmo?
– Túlio do Espírito Santo.
– Do estado do Espírito Santo?
– Não, é sobrenome. Eu sou de São Paulo.
– Ah, sim! Prazer, eu sou Juliano Moreira, da Bahia.
– Meu pai também era da Bahia!
– De Salvador?
– Não. Acho que de Cachoeira, algo assim…
– Opa! Cachoeira, onde a raiz africana na Bahia foi mais fundo…

II-9

O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDA PARTE

– É? Puxa! E eu não sei quase nada do meu pai na Bahia!
Minha mãe é do Norte de Minas, e também sabe muito pouco.
Ele morreu tão cedo…
– Mas algo me diz que ele não morreu…
Túlio olhou com estranheza, mas o Dr. Juliano piscou e
prosseguiu como se nem tivesse dito essa frase:
– Eu também não fiquei na Bahia. A partir dos 30 anos vivi
no Rio.
– E o senhor fazia o quê lá? Ou faz, não sei…
– Era médico. Mas não precisa me chamar de senhor - e
muito menos de doutor!
– Desculpe, mas… é que o senhor é uma pessoa importante, e…
– E quem disse que você não é?
– Eu? Eu tenho só 16 anos, e…
– E já está num congresso internacional! O meu primeiro foi
com 27 - e olhe que ainda chamei atenção por estar lá sendo
tão jovem!
– Olha, pra falar a verdade eu acho que houve algum engano. Não tem cabimento, eu com 16 por fazer, estar num lugar
assim.
– Eu com a sua idade estava indo pro quarto ano de medicina.
– O quê? Quarto ano? Mas como?
– Prestei exame em 1885, com 12 anos. Não impediam… Aos
18 me formei.
– Bom, mas o senhor devia ter condições, né? De família…
– Nada, meu filho! Família pobre… Foi na raça mesmo…
Túlio riu:
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– Então somos dois… pelo menos na parte da família pobre!
– O que é isso, menino! Raça aí é que não vai faltar!
O Dr. Juliano se deteve um instante, como lembrando de algo incômodo:
– Mas… sabe uma coisa que me entristece, menino? Eu disse que nasci em família pobre no Brasil, no fim do século 19.
Você está vivendo no Brasil no começo do século 21, e diz que
ainda existe isso. Pelo que eu sei, nesses anos a riqueza total
do Brasil se multiplicou dezenas de vezes, e… por que é que
ainda é assim?
– Mas não foi sempre assim, Dr. Juliano? Que existem pobres e existem ricos?
– Menino, menino… – por um instante o Dr. Juliano pareceu
irritado – pelo que eu sei não foi sempre assim não; mas…
mesmo se tivesse sido… a questão não é se foi ou não foi, a
questão é se tem de ser. Daqui pra frente. Se não pode ser
diferente!
Túlio fitava o doutor com um ar de perplexidade onde
começa a raiar o sentimento “como é que eu não tinha
pensado isso antes?”
O Dr. Juliano, por sua vez, deixou passar instantes suficientes para esses pensamentos e sentimentos se aprofundarem
no jovem até a sua memória permanente, e aí deu novo impulso na conversa com um outro tema:
– Você já viu a exposição dos manuscritos de Tombúctu, Túlio?
– Não, ainda não vi. Na verdade eu acabei de chegar.
– Está naquela sala ali. Vamos?
– Tamo lá!
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12: Manuscritos e outros mistérios
A sala era fresca e mantida na penumbra. Em torno havia
armários com portas de vidro que os revelavam abarrotados de
papéis encadernados antigos; no centro, um bloco de mostruários horizontais continha os livros escolhidos para a exposição.
Eram todos copiados a mão, em escrita árabe. Alguns continham iluminuras - quer dizer, desenhos decorativos mesclados com o texto. Outros eram peças de caligrafia, onde a escrita mesma se transforma em desenho, sendo sua própria decoração ao mesmo tempo em que representa os sons da fala e
seus significados. Outros ainda continham diagramas, esquemas, tabelas.
O Dr. Juliano comentou:
– Estes manuscritos comprovam que as descrições de
Tombúctu como um grande centro de estudos, deixadas por
viajantes ao longo de cinco séculos, não eram fantasia. No
século 20, quando a cidade quase desapareceu, eles também
correram risco de se perder. Felizmente já começaram esforços
pra garantir a sua preservação, mas ainda nem se sabe ao
certo quantos são. Alguns falam em dezenas, outros em
centenas… de milhares. A amostra exposta aqui é pequena mas cumpre a função de colocar vocês em contato direto com
provas materiais da história de Tombúctu e de sua
Universidade de Sankorê.
Túlio de repente sentiu a fundo que não eram “apenas papéis velhos”, e sim pedaços de história viva materializados, e
bateu fundo o arrepio.
Começaram a olhar mais detalhadamente. O doutor comentava:
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Abdel Kader Haidara, curador de uma biblioteca familiar que preserva 5 mil dos
incontáveis manuscritos dos tempos áureos de Tombúctu, com obras de astronomia
(como a da direita), química, medicina, poesia, geografia, histórias de famílias, diários
de viagem, filosofia, direito - inclusive técnicas de resolução de conflitos - entre outras!
Créditos na página II-58.
Foto deII-13
Sean Smith para o jornal The Guardian. Disponibilizada em
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/27/timbuktu-djinguereber-mosque-history-cities-buildings
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– A etiqueta ao lado diz que é um Tratado de Geometria. Deve conter teoria, discussões analíticas, pois só vemos texto,
nenhum diagrama ou ilustração.
… Este aqui contém tabelas astronômicas: os números se
referem às posições das estrelas em diferentes momentos.
… Já estes são diagramas astronômicos: este diagrama explica detalhes sobre as fases da Lua. Este outro mostra a relação entre a linha do equador e a eclíptica…
O médico sentiu que bastava de explicações, e passaram a
somente apreciar. A mente de Túlio passeava, imaginando como eram os estudantes e professores que usaram esses livros
no passado - e como seria a vida, se ele mesmo fosse um estudante desses.
Em dado momento notaram que havia mais uma pessoa
contemplando silenciosamente os manuscritos - um homem
aparentando uns 35 anos, algo assim. O homem também reparou neles, e dali a pouco se aproximou:
– Tenho a impressão de que vocês também são do Brasil estou certo?
– Perfeitamente! Eu sou Juliano Moreira,
da Bahia…
– Muito prazer! Eu sou João. João da
Cruz e Sousa.
– E eu sou Túlio. Túlio do Espírito
Santo.
– E eu, de Santa Catarina. De Nossa
Senhora do Desterro - o antigo nome da
capital.
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O Dr. Juliano riu:
– Ele é de São Paulo.
– Como? Ah, sim, desculpe a confusão!
… Mas, meu jovem, se me permite outra pergunta, você é de
que época mesmo? Sei que a pergunta parece absurda, mas
com essa coisa de viagens no tempo… Será que você já é nascido no século 21, como eu pensei?
– Acertou mais uma vez!
– É que eu tenho sérias razões pra querer conversar com alguém como você: brasileiro, jovem, e do século 21.
– E qual seria a razão?
– Pra mim mesmo é uma espécie de quebra-cabeça, pra ser
sincero. Eu ainda estou juntando as peças - e acho que este
congresso vai me ajudar. Quando o quadro estiver mais adiantado, aí eu peço a sua ajuda.
– Ajuda?!
– Ajuda, sim, você vai ver. Ainda não está na hora, mas eu
quis mencionar desde já pra não acontecer de você ir embora
do congresso sem a gente conversar, tá?
Nosso amigo ficou tão atônito que mal reparou quando Cruz
e Sousa acrescentou um “a gente se fala” e sumiu para um
lado qualquer. Foi a voz do Dr. Juliano que o despertou:
– Grande Cruz e Sousa! Pena o final tão triste… Você com
certeza conhece poesia de Cruz e Sousa, não é?
– Bem… pra falar a verdade, não.
– Nunca mostraram na escola?
– Não.
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O doutor sacudiu a cabeça com tristeza:
– Um dos maiores poetas simbolistas do mundo… e os nossos jovens nem ficam sabendo…
Haviam voltado ao saguão e Túlio teve uma ideia:
– Dr. Juliano, o senhor conhece todo mundo aqui?
– Quase.
– Poderia me apontar alguns dizendo quem são?
– É pra já!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

13: Apresentando a constelação
– Ano passado veio bastante gente de letras do Brasil: a Carolina Maria de Jesus, o Lima Barreto, o Machado de Assis e o
Mário de Andrade. O Machado hesitou bastante em vir, mas
acabou gostando muito. Este ano, fora o Cruz e
Sousa o pessoal não é muito da literatura pura,
não, embora a maior parte também tenha trabalhos escritos.
– Vamos começar pela Antonieta de Barros,
que foi a primeira mulher negra a assumir
cargo eletivo no Brasil: deputada estadual em
Santa Catarina, em 1934. Também
foi professora, jornalista, escritora… Está
conversando com a Luíza Mahin, ex-escrava,
ativista e mãe do advogado e escritor Luiz Gama.
… Agora as duas estão sendo cumprimentadas
por duas escritoras estadunidenses: a Toni
Morrison, Prêmio Nobel de Literatura de 1993… e
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a Maya Angelou. E ainda pelo James Baldwin um dos maiores escritores dos Estados Unidos,
que já desde a década de 1950 atuou tanto pelo
reconhecimento da causa negra quanto da
LGBT.
… E ainda tem três figuras absolutamente
incomuns: Antar al ’Absi, guerreiro e poeta do
século 6.º, Anton Amo, filósofo na Alemanha setecentista, e
Alexander Púshkin, considerado o maior poeta da Rússia. O
ano passado veio o famoso francês Alexandre Dumas, cujo pai
lutou na Revolução Francesa em um batalhão de negros e
mestiços.
Túlio falou devagar, acentuando o espanto em cada palavra:
– Quer dizer que o maior poeta russo tem ascendência africana!
– E o mais incrível: o bisavô dele, nascido na África, também está aqui: o engenheiro e general Abrâm Hannibal.
– General na África?
– Não: general na Rússia.
– !!!!!
– Ele está ali conversando com três dos mais importantes
engenheiros brasileiros do século 19: os irmãos André e Antônio Rebouças - nascidos em Cachoeira, a terra do seu pai - e o
Theodoro Sampaio. O que está saindo da roda agora é o Dr.
Cheikh Anta Diop – O cientista do Senegal?
– Isso! Que bom que você já conhece! Ele é o principal preletor do Congresso.
– Tem mais?
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– Olhe, ali tem um grupo de compositores e instrumentistas:
aquele é o participante mais jovem depois de você: o pianista
Hércules Gomes, do Espírito Santo…
– Meu parente?!
– Não, esse é mesmo do estado do Espírito Santo…
RISOS
– Olha aí essa confusão, de novo!
– … ainda mais que ele também mora em São Paulo! Aliás,
você precisa conhecer, é uma excelente novidade no panorama
musical brasileiro! Do lado está outro pianista, o estadunidense Scott Joplin… e em seguida o francês-antilhano Chevalier de
Saint-George… e o britânico George Bridgetower. Ano passado
quem esteve aqui foi o brasileiro José Maurício Nunes Garcia,
nesse setor dos compositores clássicos.
… Esses são os que eu estou vendo e reconhecendo no momento - mas tem muita gente mais.
Nesse momento alguém tentou chamar a atenção geral.
Túlio reconheceu imediatamente: Ayoká.
– Pessoal, pessoal… Eu estava aqui ouvindo o poeta Antar
contar a sua história, e me pareceu tão interessante, que mais
gente devia ouvir… Como ainda falta algum tempo pra cerimônia de abertura, eu pensei: quem topar poderia fazer uma roda
aqui mesmo, ele nos conta a história dele, e quem mais quiser
conta a sua!
Alguns saíram de lado, mas no geral ressoou um “obaaaa!” e
a roda foi se formando - logo com muitos sentados no chão.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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14: Guerreiros e guerreiras fazem zigue-zigue-zá
Ayoká parecia se divertir anunciando com certa pompa, no
meio da situação informal:
– Senhoras e senhores… com vocês…’Antarah ibn Shaddad
al ’Absi, mais conhecido como Antar!
Túlio não teve como não pensar: “Ó o tamanho do figura! Não
fosse a roupa antiga, eu ia pensar que era jogador de futebol
americano!” Antar começou:
– Bem, vocês já ouviram meu
nome. Eu nasci na Arábia algumas décadas antes do profeta
Muhâmad, mas a minha mãe era
abissínia - ou etíope, como se diz
hoje. Pobres das mulheres abissínias! Justamente pela fama de
beleza e de frescor permanente de
suas peles, viam-se cobiçadas
como escravas por toda parte.
… Esse era o caso da minha
mãe, mantida escrava por Shaddad, um rico senhor da tribo dos
’Absi. Nem é preciso dizer, os senhores entendem, que esse senhor
é que foi meu pai.
… À medida que eu crescia - os senhores me perdoem a falta
de modéstia, mas de outro modo não entenderiam a minha
história - ficava evidente que nenhum rapaz da região se comparava a mim em força, beleza e inteligência. Mas meu pai só

II-19

O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDA PARTE

me via como força de trabalho: recusava-se a me reconhecer
como filho, e eu era um escravo como outro qualquer.
Enquanto Antar tomava fôlego, alguém comentou:
– Arábia pré-islâmica? Quanta coisa assim ainda tem pelo
mundo… Inclusive no Brasil!
– Ô, se tem!
– Me fez pensar no Luiz Gama…
Definitivamente, havia brasileiros atentos na roda!
– Eu tinha condições de fugir, se quisesse… mas o que seria
da minha mãe? E havia ’Abla… para mim, a mais doce e bela
das jovens do mundo! Minha prima por parte de pai. Eu a queria com todas as forças, e ela queria a mim. Mas não permitiam nossa aproximação, pois eu não passava de um escravo.
… Acontece que um dia a tribo foi atacada. Os conflitos entre as tribos eram frequentes e terríveis, naqueles dias antes
do Profeta. Os homens de Shaddad se defendiam com unhas e
dentes, mas estavam levando a pior. Todos sabiam que eu era
o mais forte e mais capaz de uma estratégia de luta, e chamavam: “Antarah! Antarah, vem! - mas eu consegui fingir indiferença. Apesar de angustiado pelo destino de ’Abla, alguma coisa me mandava ficar firme.
… A certa altura Shaddad gritou: “Vai deixar morrer sua família sem lutar?” Respondi: “Quem é a família de um boi? De
um camelo? Sou apenas uma propriedade; as propriedades
não lutam.” Foi quando uma lança passou raspando em
Shaddad, e ele gritou: “A partir deste instante você é livre...
meu filho!”
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… Me lancei à luta, e em poucos instantes a situação se inverteu. Os ’Absi tiveram salvas suas vidas e sua liberdade, e eu,
de escravo, passei a ser quem garantiu a posteridade do nome.
Alguém da roda interveio:
– Nós hoje temos dificuldade de imaginar que a mesma pessoa possa se dedicar à luta física e à poesia, Sr. Antar - então
parece extraordinário que os seus poemas, tanto os de amor
quanto os heroicos, sejam mencionados até hoje entre os
grandes clássicos da língua árabe.
… Isso, enquanto as suas façanhas físicas viraram lenda,
como as de Hércules entre os gregos e as de Sansão entre os
hebreus. Dizem por exemplo que o senhor matou um leão escancarando a boca dele até arrebentar, apenas com as mãos…
– As lendas sempre exageram um tanto… Mas não foi pouco
o que eu fiz, é verdade.
– Até lá na terra do Sr. Púshkin, mais de mil anos depois, o
seu nome ainda irá inspirar novas histórias, além de uma obra
sinfônica do compositor Rimski-Korsakoff.
– O senhor parece já ter ouvido falar bastante de mim!
– É verdade - mas apesar disso eu nunca tinha ouvido que a
sua mãe era abissínia.
– Isso precisa mudar! Aquela não era uma mulher pra ser
esquecida – atalhou Antar, incisivo. – Enfim, amigos, minha
história é essa. Alguém quer contar outra?
– Eu!
Uma mulher tomou a frente.
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– Pois alguém aqui mencionou o meu filho, Luiz Gama. Ele
não se encontra aqui, mas a mãe dele se encontra. E as histórias de fato têm alguma coisa em comum.
… Meu nome brasileiro é Luíza, conhecida como Mahin porque esse é o nome do meu povo - um povo que por quase trezentos anos reinou sobre uma região do que hoje é o Benin.
Em mil-oitocentos-e-pouco fui levada escrava para a Bahia mas não esqueci quem eu era; pra começar, jamais deixei que
os meus algozes lavassem a consciência deles me batizando.
Um rápido murmúrio denunciou a sensação generalizada de
ter-se ouvido algo sério, correto, mas um tanto perturbador.
Luíza Mahin prosseguiu:
– Consegui minha liberdade e montei meu negócio, como
quitandeira. Na verdade, um passo estratégico, vejam bem:
você fica ali, vem um, compra e te conta alguma coisa; vem
outro, pede uma informação, também conta; outro precisa
combinar alguma coisa com você, e chega com o pretexto de
perguntar um preço… Enfim: uma ótima posição pra atuar na
articulação dos movimentos de resistência do nosso povo.
… E foi nessa dos movimentos que eu conheci o… o infeliz!
Filho de família branca abastada. Como se diria depois, um
playboy. Colaborava com o nosso movimento acho que por
esporte - mas de início parecia tão sincero…
… Nosso filho Luiz nasceu em 1830. O infeliz tratava dele com
carinho… nunca imaginei que fosse capaz. Quando o Luiz tinha
sete anos sumiram comigo por conta das atividades políticas…
Três anos depois o infeliz tinha gasto tudo na farra e… e…
A voz se embargou. Por uns instantes a mulher rija lutou com
a emoção de mãe que insistia em aflorar. Conseguiu prosseguir:
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… e vendeu o Luiz como escravo, por uma dívida de jogo! E
eu não estava mais lá pra impedir!
Luíza detém-se de novo; é visível o esforço para se conter. E
vai em frente:
– Com dez anos o Luiz teve que caminhar, atrás dos cavalos,
do porto de Santos até Campinas - pra quem não sabe, uns
duzentos quilômetros - e de lá de volta pra São Paulo…
… Mas ele aguentava. Por trás do nome Gama ele era um
guerreiro mahin… E um guerreiro que descobriu que as armas
mais adequadas na sua situação seriam os pensamentos e as
palavras. O que não tem nada a ver com amolecer, não é mesmo, Sr. Antar?
O poeta sorriu, feliz de se ver envolvido numa rede de histórias cheia de sentidos relevantes, como a que já se prometia
nessa roda. Luíza prosseguiu:
– Enfim: buscando sempre se informar, descobriu que pela
lei da época nem podia ser escravo. Com passos de estrategista, aos 17 anos conseguiu um amigo disposto a lhe ensinar a
escrever. Dos 18 aos 24 serviu ao exército com o objetivo de
conseguir estudar a salvo do controle do proprietário (carrega a
palavra com ironia). Quis estudar Direito, mas a gloriosa Faculdade do Largo São Francisco lhe negou matrícula. Mas não
desistiu: estudou sozinho e se tornou advogado assim mesmo,
demonstrando a competência em exames.
… Lutando nos tribunais, Luiz obteve a liberdade de pelo
menos quinhentos irmãos escravizados ilegalmente. Talvez mil.
Seus artigos de jornal sacudiam São Paulo… E ele também
publicava poesia, Sr. Antar! Quando morreu, o enterro de Luiz
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Gama se tornou a maior manifestação
popular que São Paulo já havia visto.
… Enfim: sumiram comigo aos trinta e
poucos anos… mas não sumiram não! Eu
estive o tempo todo na luta; a luta de Luíza
e a de Luiz foi uma só!
A fala não entendida do Dr. Juliano voltou à mente de Túlio provocando um leve
arrepio: – será isso?…
Luíza Mahin concluiu:
– Aliás, uma luta que não terminou: ainda há muita coisa
torta por ajustar. Mas acho que já temos, sim, algumas vitórias a comemorar!
Depois de dois relatos assim, a roda vibrava! Vivas, aplausos, abraços, comentários… mas quando isso se aquietou parecia que ninguém se atrevia a continuar. Túlio começou a se
recordar das coisas que havia ouvido pouco antes, e de repente ouviu sua própria voz perguntar:
– Dr. Juliano, hoje o senhor me contou coisas sobre a sua
vida que me impressionaram muito. O senhor não quer compartilhar com todo o pessoal?
O doutor hesitou uns instantes… olhou os rostos em volta…
e começou:
– Bem, eu sou Juliano Moreira. Minha história não é tão vibrante, mas a seu modo também é de muita luta. Nasci em Salvador
quinze anos antes da abolição. Nasci livre… mas pobre - o que facilmente transforma a liberdade em condição meramente teórica.
Murmúrios daquele tipo brotaram mais uma vez.
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– Apesar disso, consegui prestar vestibular aos 12 anos e
comecei a faculdade de Medicina aos 13. Aos 18 me formei e já
assumi cargo como professor na mesma faculdade.
Bocas abertas e expressões de espanto, na roda.
– Tratei de me especializar em psiquiatria, e aos 27 anos representei o Brasil pela primeira vez num congresso internacional. Dos 30 em diante vivi e trabalhei no Rio de Janeiro, sempre envolvido com as questões mais prementes na psiquiatria
nacional e internacional.
… Das coisas que a vida me permitiu realizar, tenho orgulho
especial destas três:
… A primeira: ter sido o pioneiro da humanização do tratamento de doentes mentais no Brasil - uma tarefa que infelizmente ainda não foi completada na época de vocês;
… A segunda: ter rebatido cientificamente as teorias do Dr. Nina
Rodrigues, seguidor do italiano Lombroso, que via a mistura de
raças como origem de doenças mentais e da tendência ao crime;
… A terceira: ter sido quem introduziu no Brasil o pensamento de Freud, quando ainda era novidade na Europa. Meus
alunos da Faculdade de Medicina da Bahia estiveram entre os
primeiros do mundo a conhecer em aula a teoria psicanalítica.
… Acho que é isso o que eu tenho a contar!
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Mesmo se em tom diferente, também não foram poucos os
aplausos e comentários de admiração. No meio disso uma voz
se levantou:
– Bravo, Dr. Moreira! Afinal, se o Nina Rodrigues estivesse
certo, eu e o meu mano aqui devíamos ser bandidos, e não
engenheiros - ou no mínimo doidos, já que somos netos de
branco e negra!
– E eu ainda mais, já que, pelo que dizem, sou filho de
escrava com um padre branco!
(MAIS ESPANTO!)
Eram os três que Túlio havia visto conversando com o general da Rússia há pouco. Ayoká interveio:
– Vocês não querem se apresentar?
– Bem, já que estamos aqui…
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 14
ANTAR: Os diálogos do momento da libertação foram desenvolvidos
ficcionalmente, isso porém dentro de uma situação básica e em torno de duas
falas decisivas reportadas pelo próprio Antar, segundo a Encyclopaedia
Britannica (ed. 1968, verbete Antarah).
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

15: Engenheiros e nomes de ruas
– Eu sou André Rebouças, e aquele é o meu irmão Antônio
Rebouças Filho, um ano mais novo. Somos seis irmãos, três
dos quais engenheiros - o terceiro é o José, que não está aqui.
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– E eu, sou Theodoro Sampaio. Nasci no Recôncavo Baiano,
como eles, só que 16 anos depois do Antônio, quando a família
deles já morava no Rio.
… E antes de mais nada eu quero compartilhar com vocês
nossa conversa de há pouco com essa figura extraordinária
que vocês logo irão conhecer: o general e também engenheiro
Abrâm Hannibal. Estávamos nos perguntando se essa queda
de tantos de nós pela engenharia é alguma herança do tempo
das pirâmides.
… Afinal, ele, africano, teve papel decisivo na modernização
da Rússia. E nós três, modéstia à parte, na modernização do
Brasil. Exagero, colegas?

– De modo nenhum. Nenhum de nós gosta de se gabar, mas
é um fato.
– Verdade pra vocês dois – interveio o Antônio. – O maldito
tifo que me levou aos 34 anos nem me deu tempo de deixar a
minha marca…
– Como não! – protestaram os outros dois. A Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, inaugurada em 1885, causa espanto
mundial ainda hoje.
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– Mas não fui eu quem dirigiu a construção. Eu deixei pronta apenas a estrada de rodagem que cruza a mesma serra, calçada com paralelepípedos de granito no trecho mais íngreme, e
um trecho de ferrovia saindo de Campinas.
– Mas o projeto foi seu, meu mano. Foi seu. Nunca ninguém
vai lhe tirar isso…
– Mas a ideia foi sua, André, de uma ferrovia com mais de
mil quilômetros, da Baía de Paranaguá até Asunción. Isso era
pra ser apenas o começo…
… De resto, você foi o primeiro no Brasil a usar cimento Portland, e a fazer estudos de mecânica de solos… Servindo na
Guerra do Paraguai, inventou e pôs em uso um torpedo, sem
nem saber do similar que estavam desenvolvendo na Europa
na mesma época… Criou o primeiro sistema de abastecimento
de água do Rio de Janeiro, modernizou os portos no Rio, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Maranhão…
Theodoro interveio:
– Isso é apenas uma amostra da dupla de visionários que
temos aqui! E ninguém tem dúvida, Antônio, que o seu talento
era tão grande quanto o do André; a diferença foi apenas uma
grande injustiça do acaso com você!
Antônio continuou, para a roda, como se não tivesse dado
importância:
– E o André ainda achava forças pra militar na causa abolicionista… patrocinar um artista como o Carlos Gomes… e pra
refletir e escrever sobre os destinos do país. Foi com certeza
um dos mais comprometidos pensadores do Brasil.
André reagiu:
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– Mas nesse sentido o colega Theodoro foi mais longe!
– Que nada, André! Apenas tive mais tempo: vivi quase quarenta anos depois que você se foi.
– Deixe de modéstia, Theodoro. Eu não escrevi um Dicionário
histórico, geográfico e etnográfico do Brasil - entre outras obras.
Por outro lado, você não foi um engenheiro dessas obras individuais que dão visibilidade, mas sua atuação foi sempre de
alto interesse público, como membro de missões de levantamento geográfico e geológico, como engenheiro-chefe da Comissão de Desobstrução do Rio São Francisco, como Diretor de
Saneamento do Estado de São Paulo…
Antônio continuou:
– … participando da fundação dos Institutos Históricos e
Geográficos de São Paulo e da Bahia e da campanha pela criação da Escola Politécnica de São Paulo - a hoje famosa Póli - e
ainda como deputado federal…
– Mas no meio disso tudo o que mais me toca, Thedoro –
completou André – é que você, que nasceu escravo e foi alforriado no batismo, assim que se formou em Engenharia passou a
aplicar os seus ganhos na compra da alforria dos seus irmãos
- quero dizer: dos outros filhos da sua mãe - um a um, até ter
libertado todos.
Com este ponto a emoção aflorou perceptivelmente na plateia, e Ayoká aproveitou para sugerir:
– Isso! Contem um pouco do aspecto humano das suas histórias! De como foi que chegaram aonde chegaram, num contexto ainda dominado pela escravização!
(APROVAÇÃO GERAL)
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Antônio foi o primeiro a falar:
– Acho que o ponto mais decisivo da nossa história aconteceu duas gerações acima, quando Gaspar, alfaiate português,
assumiu plenamente sua relação com a ex-escrava Rita Basília
- isso lá em Cachoeira, na Bahia. De outro modo seu filho Antônio, nosso pai (também chamado Antônio “o velho”, pois eu
sou Antônio Filho) não teria se tornado advogado, depois deputado, e por fim conselheiro do imperador Pedro II.
… Sem isso não teríamos ido morar no Rio, nem podido
aproveitar que lá já funcionava a escola de engenharia mais
antiga das Américas. E muito menos teríamos podido cursar
nossos anos de especialização na França.
André pensou em voz alta:
– E fizemos tudo isso juntos, mano… Que belos tempos!…
Theodoro apanhou a fala:
– A história de vocês é fantástica, mas - me permitam - acho
a minha mais fantástica ainda. Porque mais improvável. A avó
de vocês já era liberta - minha mãe não. Eu mesmo nasci escravo. E se já não deve ter sido fácil para o seu avô alfaiate
assumir a relação, imaginem para o meu pai, um sacerdote
com voto de celibato! Que milagre foi esse que ele tenha decidido me levar consigo pra São Paulo quando eu tinha nove
anos, e depois para o Rio! E que não tenha me faltado o apoio
para estudar!
– Como sacerdote – interveio André – é impossível que o seu
pai não soubesse que Theodoro é “presente de Deus” em grego,
e equivalente do nome latino Adeodato, que Santo Agostinho
deu ao filho que teve, também fora de um casamento regular.
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A cabeça de Theodoro balançou em concordância.
– Acho que, apesar das diferenças, isso as nossas histórias
têm em comum: pais que assumiram com amor os frutos das
suas relações.
… O que deveria ser simplesmente o natural, mas a brutalidade da vida sob condições de exploração acabou fazendo parecer um luxo raro.
Ressoou surdamente um suspiro coletivo profundo.
– Enfim – concluiu Theodoro brincando – aqui estamos nós:
viramos até nome de rua, não é, André? E somos vizinhos: em
São Paulo a Rua Teodoro Sampaio é quase paralela à Avenida
Rebouças…
Túlio levou um susto: até então não tinha se dado conta de
que essas pessoas que estavam à sua frente eram as mesmas
dos nomes das ruas que ele conhecia tanto! Não teve como não
pensar: “Como é que ninguém menciona que por trás daquele
nome Rebouças existe uma história de vida assim - e mais: de
um irmão de cor! E do nome Teodoro também!”
Antônio se juntou à brincadeira:
– Isso não é nada… Além de rua em Porto Alegre, eu virei
uma rua mais um bairro inteiro em Curitiba, e ainda por cima
um município no Paraná.
– E eu virei dois municípios – rebateu Theodoro: um na
Bahia e outro em São Paulo!
– E o túnel no Rio? – André lançou a pergunta. Será que sabem que é oficialmente em homenagem a nós dois, Antônio?
– Sabem nada, André… O povo tá nem aí…
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– Bom, assim pelo menos não xingam a gente quando o túnel congestiona…

Proposta de rede ferroviária para integração da América
do Sul, desenvolvida pelo irmãos Rebouças em 1874.
PARA O ÍNDICE
DO FASCÍCULO
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16: O general e a cineasta anciã
Ainda havia risos e aplausos quando se levantou um senhor
já nos seus oitenta, aparentando enorme bagagem de vida.
– Bem, já que fui mencionado pelos ilustres colegas… agora
falo eu. Como foi dito, meu nome é Abrâm Hannibal - ou mais
exatamente, em russo, Ganníbal - mas podem escrever com H,
pois eu me preocupo que mentes fracas pudessem entender
isso como “canibal”.
(RISOS)
… Parece engraçado, não? Mas nunca é demais ensinar ao
mundo: não, na África não existem nem existiram canibais. Pelo
menos não mais do que houve também na Europa em alguns
momentos de guerra ou de delírio de poder de algum tirano.
(O RISO SE TRANSMUTA INSTANTANEAMENTE EM ATENÇÃO SÉRIA)
– Eu nasci pouco antes de 1700 de uma família nobre africana - mas minha vida só foi documentada na Rússia, onde na
época ninguém sabia nada em detalhe sobre a África para
conseguir fazer alguma referência geográfica com sentido.
… Assim, hoje duas cidades separadas por 3 mil quilômetros
disputam ter sido meu local de nascimento: uma na Eritreia,
outra em Camarões.
… E vocês pensam que eu vou acabar com o mistério aqui e
agora, pra vocês? Ora, não vamos tirar a diversão dos pesquisadores… Vamos ver até onde eles conseguem chegar, não é mesmo?…
(RISOS DE NOVO… PARECE QUE O VELHO SABE O QUE É SE DIRIGIR
A UM PÚBLICO!)
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… Com sete anos fui levado pelos turcos como refém para a
corte do sultão de Istambul. Era um costume não só deles, mas
de muitos imperadores que queriam com isso forçar reis ou nobres menores à vassalagem (isso na aposta um tanto insegura de
que todos os pais se importem com o destino de todos os filhos).
(ARREPIO NA MEDULA… O VELHO REALMENTE DOMINA!)
… Mas aconteceu que o embaixador russo se interessou por
mim, e terminou me levando para o seu imperador, o mais famoso dos czares da Rússia: Pedro o Grande, então com 33
anos. E Pedro logo notou que eu tinha uma inteligência a aproveitar, se declarou meu padrinho, me deu estudo, me levava
com ele pra toda parte.
… Nisso, o czar constatou meu pendor para a matemática, e
aos 21 anos me vi estudando engenharia na França – como os
colegas ali, 140 anos mais tarde.

PEDRO O GRANDE E O JOVEM ABRÂM HANNIBAL EM RETRATOS OFICIAIS
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… Encurtando uma longa história: remodelei o porto de
São Petersburgo; projetei canais
entre essa cidade e Moscou; fui
governador da cidade de Tállin...
Tive onze filhos do meu casamento com uma nobre russa; um deles, Ivan, chegou aos mais altos
escalões das forças armadas; Aleksandr Púshkin, que é considerado o maior dos poetas russos e nos honra aqui com sua
presença, é meu bisneto; e através de mim hoje há uma dose de
sangue africano nas veias de gente como a Duquesa de Windsor
e Lord Mountbatten, da casa real inglesa.
(APLAUSOS)
… Quem poderia imaginar, quando eu nasci, que minha vida
seria assim? Terá sido mesmo o melhor caminho possível?
Nunca iremos saber! Tudo o que eu sei é que não foi pouco o
que eu vivi!
O velho Abrâm e seu bisneto se assentaram e, como é de
imaginar, além de aplausos houve uns bons minutos de zumzum sobre a sua apresentação tão surpreendente - como se as
anteriores já não tivessem sido tanto!
No meio disso se adiantou uma senhora também na casa
dos oitenta, em roupas estampadas “tipicamente americanas”.
– Meu nome é Maya Angelou. Eu estava aqui pensando em
o quanto foram diversificados os caminhos da diáspora!
… Olhando bem, exceto a Dona Luíza, todas as pessoas que
falaram até agora tiveram vidas privilegiadas (acentuou bem
esta palavra, mas sem nenhum laivo de ironia).
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… Estou encantada com o seu charme cortês - no sentido
mais literal da palavra - meu caro General Hannibal. Hoje nós
estamos nos encontrando aqui em pé de igualdade - eu também
já estive em cerimônia com o primeiro mandatário do meu país
- e no entanto nossas infâncias não poderiam ter sido mais diferentes. Tentando dizer em poucas palavras: o senhor foi uma
criança escrava no luxo; eu, uma criança “livre” na miséria.
… Não falo da mera falta de comida! Falo daquele estado em
que séculos de desenraizamento e subjugação deixaram boa
parte da população negra da diáspora: ausência paterna, estruturas familiares e comunitárias caotizadas, incapazes de
oferecer espaço seguro e modelo para uma criança desenvolver
suas estruturas internas de modo saudável.
(DESCONFORTO SEM NITIDEZ, MAS PERCEPTÍVEL)
… Foi no meio de uma situação assim que eu nasci, em
1928, em Saint Louis, nos Estados Unidos. Como não é nada
raro, meus pais brigavam o tempo todo. A situação era tão
grave que aos três anos me mandaram para a minha avó.
… Que sorte! Ela ainda conservava estruturas! - Não falo de
estruturas repressivas, entendam! Falo de estruturas apoiadoras.
… Mas aos oito tive que voltar a viver com minha mãe - e,
não deu muito tempo, um namorado dela se aproveitou de
mim. Com a estrutura que tinha ganho com minha avó, consegui contar o que havia acontecido… mas a consequência foi
que os meus tios simplesmente deram fim no sujeito. Descobri, horrorizada, que a fala tem o poder de matar, e não falei
mais. Por cinco anos.
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Maya se deteve por uns segundos, como que recuperando mentalmente a dimensão desses cinco anos, e dando aos ouvintes a
oportunidade de também se conscientizarem dessa dimensão.
– Aí voltei a viver com minha avó, e uma amiga dela se afeiçoou
a mim e começou a ler junto comigo. Ler grandes histórias - Charles Dickens, Shakespeare - que parecem coleções de exemplos de
todos os tipos de dramas que existem neste planeta. Meu coração
acabou entendendo que não estava sozinho, que suas dores não
eram uma maldição pessoal vergonhosa - e voltei a falar.
… Voltei a falar e, além disso, comecei a sonhar que um dia
eu também fosse capaz de escrever textos com esse poder!
… Mas não pensem que as dificuldades tinham acabado: aos
16 anos tive um filho, cujo pai… já sabem, né? Não achando
outro jeito, passei a me prostituir pra ter como alimentar meu
bebê. Depois encontrei serviço como cozinheira, motorneira de
bonde (a primeira mulher a fazer isso na região!), dançarina na
noite, e finalmente cantora.
… E foi aí que meus talentos começaram a ser notados. Intelectuais e artistas consagrados faziam amizade comigo… E
ativistas! Logo me vi militando pelos nossos direitos ao lado de
Martin Luther King e de Malcolm X… Me tornei jornalista, vivi
uns tempos na África, publiquei poemas… e um volume de
memórias que alcançou sucesso e prêmios, e foi seguido por
mais seis.
… E aí, de repente, em
1993, lá estava eu: declamando um poema, escrito
por mim, na posse do presidente Bill Clinton!
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… Mas acharam que com isso ia me aposentar satisfeita?
Que nada! Ainda fui ser professora universitária - e com
70 anos escrevi e dirigi o filme “Ressurreição” (Down in the Delta), com produção do famoso Wesley Snypes. Se puderem, assistam o filme: trata justamente da importância de entendermos as nossas raízes para termos força e visão suficientes para construir um presente e um futuro dignos para nós, e para
os que vêm depois. É isso o que eu tenho a dizer.
Assim que Maya Angelou parou de falar o General Hannibal
se levantou e caminhou em sua direção. Parou diante dela,
tomou sua mão e a beijou cerimoniosamente, ao modo das
cortes - após o quê se olharam em carinhoso respeito por longos instantes, sob o aplauso dos demais.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

17: Quatro músicos e um filósofo
– Sobreviver fazendo música nos cabarés quando a alma tem
algo mais sutil a dizer… eu sei muito bem o que é isso, Miss
Angelou!
Os olhos se voltaram para o homem de média estatura, nos
seus quarenta, que havia começado a falar.
– Não que eu menospreze a música e a vida da noite… Foram uma parte da minha vida que eu não renego - mas eu
também queria mais! Meu nome é Scott - Scott Joplin - e eu
nasci no interior do Texas em 1868.
Maya Angelou não se conteve:
– Oh my God… is that you, Scott?
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E cantarolou: “tararára… tatá… tatá…”, ao que todo mundo
respondeu de imediato: “tararatára, tatá, tatá, tá!”
Mas Scott, longe de se mostrar entusiasmado, deu uma risadinha melancólica:
– Estão vendo? Não aguento mais pensarem que eu sou só
The Entertainer - ainda mais depois que inventaram de colocar
na trilha daquele filme Golpe de Mestre. E um trecho da minha
ópera, quem sabe cantar?
Fez-se um silêncio incomodado, até que alguém pediu:
– Conte a sua história, Mr. Joplin!
– Está bem, já que insistem…
– Nasci e cresci embalado pelo blues das plantações… Meu
pai, ex-escravo, tocava violino, enquanto minha mãe tocava
banjo e cantava. Mas desde o início foi o teclado que me fascinou: onde existisse um piano na vizinhança, lá ia eu investigar.
… Minha mãe dava todo apoio que podia. Quando ficou sozinha e teve de se empregar em casas de família, pedia licença
pra eu praticar no piano da patroa.
Um flash da figura da mãe cintilou na mente de Túlio, enquanto alguém dizia “Johnny Alf, no Brasil, também começou
assim!”
– Parece que o barulho das minhas experiências chamou
atenção, e foi assim que o Professor apareceu. Era um alemão
excêntrico que vivia lá em Texarkana, e me ofereceu aulas de
piano e harmonia. Mas na verdade deu mais que isso: deu pistas em todas as áreas do mundo do conhecimento, explodindo
os limites do horizonte acanhado da cidadezinha.
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… E, uma vez explodido o horizonte, não demorou muito e
eu me larguei pela brecha pra ver o que encontrava. Ainda
adolescente, saí tocando pelos bares, às vezes nos piores lugares, pra ter o que comer.
Em algum canto da memória de Túlio, Milton Nascimento
cantou: “foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão /
que muita gente boa pôs o pé na profissão / de tocar um instrumento e de cantar / não se importando se quem pagou quis
ouvir…”. Scott prosseguia:
– De vila em vila, cidade em cidade, fui chegando às maiores:
Saint Louis… (Minha cidade!, exclamou Maya Angelou),
Chicago… Em Sedalia fiquei alguns anos e consegui me
matricular em cursos de harmonia avançada e composição.
Aqui e ali alguém publicava um dos meus ragtimes - ainda não
havia discos, a música circulava em partituras pra piano - até
que em 1899 o Maple Leaf Rag explodiu no mundo todo. Virei
o Rei do Ragtime* - vocês sabem, esse gênero considerado
precursor do jazz, talvez comparável ao que vocês do Brasil
tiveram com o “tango brasileiro” de Ernesto Nazareth.
– Fico feliz em saber que o senhor conhece o piano brasileiro, Mr. Joplin!
– Não cheguei a conhecer em vida, mas
depois dei um jeito - só não me perguntem como (RISOS). E fiquei mesmo muito
impressionado com o paralelo histórico,
senhor… senhor…

* Rég-táimm
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– Hércules. Hércules Gomes. Eu também
sou pianista, e nessa mesma frente que
talvez se possa chamar o piano popular
clássico…
Scott esfregou as mãos com um sorriso
malandro:
– Vamos ver se encontramos um piano por
aí, depois, pra trocar umas figurinhas - quem sabe até uma jam!
Brotou um oba geral, e Scott prosseguiu:
– Enfim, como Rei do Ragtime eu estava “arrumado”. Casei,
poderia ter vivido sossegado pra sempre…
… Mas eu queria mesmo era escrever para o palco, realizar
coisas de fôlego. Achei que agora as portas estariam abertas…
mas mesmo sendo o Rei do Ragtime, só ouvia não de todos os
lados.
… A muito custo montei uma pequena ópera-rag, cujos originais se perderam depois. Minha filha morreu, meu casamento acabou, saí pelo mundo de novo… e fui parar em Nova York,
onde vivi até o fim, em 1917.
… Não posso dizer que minha vida em Nova York tenha sido
ruim. Não faltou sucesso pra meus ragtimes, nem um novo
casamento. O problema foi minha segunda ópera, Treemonisha, pela qual ninguém se interessou.
… Foram anos e anos de composição! Não era ragtime, não
era comédia: era ópera séria, com grandes partes de coro escritas no melhor contraponto… e ninguém queria ouvir. Um
negro podia compor ragtime; que quisesse escrever ópera, diziam, era muita pretensão.
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… Todos os meus esforços foram em vão. O desgosto apertou o
gatilho da doença, e fui perdendo a razão. Fui internado, e morri
sem ouvir Treemonisha soando no ar nem ao menos uma vez.
Fez-se um silêncio só pontuado por alguns suspiros de outros
artistas presentes - até que o próprio Scott sorriu e o quebrou:
– Mas no fundo estou vingado. Sessenta anos depois da minha morte Treemonisha foi montada, e com sucesso. Foi gravada em disco, e o mundo todo pôde conhecer.
– E é uma bela ópera, posso garantir – disse um dos músicos.
Já outro deles questionou:
– Seu primeiro professor de música era alemão. O musicólogo que recuperou a partitura de Treemonisha e regeu a primeira montagem, Gunther Schuller, também era de origem alemã.
O senhor não acha que isso pode ter interferido na pureza negra da sua música?
– Sinceramente... acho esse tipo de ideia uma grande bobagem! Neste mundo há lugar pra tudo: há lugar para a expressão de todas as culturas em estado puro - quero dizer, relativamente, pois pureza total nem existe - e também pra todas as
combinações que se possam imaginar.
… As coisas mais ricas, que abrem caminhos novos para a
humanidade, acontecem onde os diferentes se encontram e, em
vez de brigar, ou de um calar a boca do outro, resolvem cantar
juntos, com diferença e tudo. E aí, de repente, sem que ninguém possa prever como será, um caminho novo nasceu!
Ouviu-se um “é isso aí!” do lado dos músicos, e aplausos gerais, enquanto um homem um pouco mais velho se adiantava,
com cabeleira e casaca ao modo do fim do século 18.
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– Muito bom, muito bom, Mr. Joplin! E
(voltando-se à roda), se me permitem…
meu nome é Joseph Bologne, mais conhecido pelo título honorífico familiar
Chevalier de Saint-George - ou seja:
Cavalheiro de São Jorge, em francês.
Quero começar comentando algo que
me chamou atenção na história do General Abrâm Hannibal: a Europa da nossa
época aceitava como natural ver negros cientistas, intelectuais… e nobres. A invenção de que a África era selvagem veio depois.
– Exatamente, monsieur! Esse é um dos principais pontos
que eu procuro demonstrar na minha obra! Mas prossiga por
favor! Falaremos disso depois!
Túlio ficou feliz por reconhecer quem havia falado: o Dr.
Cheikh Anta Diop! O Chevalier prosseguiu:
– Nasci em Guadalupe, no Caribe, de um nobre francês com
uma escrava. Aliás, não foi escrava por muito tempo: precisando retornar à França, meu pai foi nobre no sentido maior:
não nos deixou, como tantos outros faziam; assumiu minha
mãe como sua esposa nos salões de Paris. Diziam dela: Nanon,
a mais bela joia que a África deu à França…
… Eu mesmo, ainda muito jovem, fui admirado como campeão de esgrima, montaria, patinação… e mais tarde como
virtuose do violino, diretor de sala de concertos e, principalmente, compositor.
… Sei que depois da minha morte minha música ficou esquecida por muito tempo, mas também sei, com muita alegria,
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que no começo do século 21 voltei a ser apontado como um
dos maiores compositores da minha época. Inclusive, faço
questão de registrar: quando começaram a me redescobrir disseram que eu imitava Mozart - mas depois mostraram que eu
havia feito aquelas coisas antes, e que, pelo menos em alguns
pontos, há evidências de que foi ele quem me imitou!
… Aí em 1789 veio a Revolução. Chegou com a promessa da
abolição da escravidão, e eu não pude deixar de, por assim
dizer, tomar o partido da minha mãe: logo me tornei coronel do
exército revolucionário, e vim a comandar uma divisão só de
negros e mestiços - entre eles o futuro pai do escritor
Alexandre Dumas.
… Enfim, não deixei de encontrar preconceito algumas vezes, mas… no geral Paris me adorava, e não me negou chance
de ser nem de acontecer.
Estavam todos às voltas com interrogações suscitadas pelas
colocações do Chevalier, quando este retomou a palavra:
– Senhoras… senhores… me permitam mais uma vez: eu
não posso deixar de lhes apresentar uma outra pessoa:
35 anos mais novo que eu, mas agora meu grande amigo…
George Bridgetower!
O “segundo George” se adiantou, mas o primeiro continuou:
– Eu conheço bem sua modéstia excessiva, meu amigo. Me
permite contar a sua história pela minha versão?
Bridgetower riu e falou:
– Vá em frente, Joseph! É menos responsabilidade pra mim!
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– Alors: eu tinha lá meus 45 anos e era um dos principais
nomes da cena musical de Paris quando apareceu por lá um
menino de 9 anos tocando violino - já um virtuose, uma fábula!
… Vinha acompanhado de seu pai, do Caribe britânico, negríssimo; a mãe era polonesa ou alemã, não tenho certeza. Os
jornais de Paris e Londres se encheram de elogios não só ao
virtuosismo do menino como também à absoluta finesse do seu
pai-empresário, que encantava os salões conversando em não
sei quantos idiomas - e também tinha sido escravo, esse pai!
… Enfim: com 23 anos nosso irmãozinho
chega a Viena, onde Beethoven, com 33, já é
uma lenda. Beethoven se entusiasma tanto,
que compõe em poucos dias a mais extraordinária peça concebida para violino e piano até
então. Estreiam a obra juntos, tocando com
tanto pique e interação que parece ter sido a
primeira sessão de jazz.
… Mas, vocês sabem, o gênio alemão nem
sempre estava de bom gênio: depois do
concerto não gostou de uma fala do rapaz
numa conversa de bar… ficou furioso e desdedicou a obra. Mandou de presente pro
violinista mais consagrado da época, que só
olhou a partitura e disse que aquilo era
impossível de tocar. Nunca tocou, mas
ficou com o nome na obra, Sonata a
Kreutzer.*

* Pronunciado “króitçar”.
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… Não é mesmo uma terrível injustiça, meus senhores? (A
RODA REAGE COM APOIO.) Então, com todo respeito a Beethoven,
acho que está na hora de religar essa obra ao nome do seu
verdadeiro inspirador, o nosso George Bridgetower!
Em meio a mais reações de apoio, o Chevalier pergunta:
– Contei sua história certo, George?
– É… razoavelmente. Até hoje discutem se o Beethoven
realmente mudou o nome da sonata por puro piti… (RISOS) A
gente tinha se divertido muito durante a composição, e ele até
colocou como título na partitura: Sonata Mulattica - sim,
senhores, Beethoven escreveu isso! - e, em italiano: “composta
para o mulato Brischdauer, grande maluco e compositor
mulático”. Está documentado!
… O que alguns dizem é que uns anos mais tarde ele estava
precisando de dinheiro e tentou mobilizar o Kreutzer, que morava em Paris, para lhe promover uma turnê, mas o besta do
Kreutzer esnobou - esnobou Beethoven, já pensou?
… Infelizmente, Joseph, a esta altura você já não estava em
Paris; já tinha falecido. Mas eu não esqueço que aos 9 anos
estreei em Paris na sociedade Concert Spirituel, que você
dirigia… E há mesmo razões pra suspeitar que meu pai tenha
me nomeado George e me encaminhado ao violino em sua
homenagem.
– Tiens! Disso eu não sabia!
– Não há mesmo nenhuma certeza, Joseph… Mas o fato é
que São Jorge realmente me protegeu nessa vida. Não só na
sua pessoa. Dos 11 anos em diante quem bancou meus estudos, e depois meu trabalho, foi o Príncipe de Gales, depois Rei
George IV da Inglaterra - país que acabou sendo o meu porto:
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lá me graduei em Composição em Cambridge, em 1811; lá desenvolvi boa parte da minha atividade como compositor e professor; lá passei os últimos anos da minha vida - até 1860.
A roda aplaudia calorosamente a dupla história de SaintGeorge e do outro George, quando se adiantou um homem de
seus 50, até então muito quieto, em roupas mais antigas que a
do Chevalier.
– Esses relatos todos estão me dando muito o que pensar pois em parte a minha história é tão parecida… e em parte tão
diferente! Meu nome é Anton Wilhelm Amo. Nasci em Axim
(ou Aksim), no que hoje é Gana, em 1703 - o ano em que o
futuro General Hannibal, então com sete anos, foi arrastado
para Istambul. Em Axim fica um dos muitos fortes construídos
pelos portugueses e depois tomados pelos holandeses, e logo
foi a minha vez: eu tinha apenas três anos quando fui sequestrado e levado para Amsterdam.
… Lá, mais uma vez, alguém teve a ideia de me dar de presente a um nobre – desta vez a um duque alemão. Como o General Abrâm, também fui criado como filho. Frequentei a Academia de Cavalaria junto com os outros rapazes da nobreza,
sem nenhuma diferença. Aprendi seis línguas além da minha,
me graduei em Filosofia e em Direito, me doutorei com uma
tese que hoje seria chamada de Psicologia, e comecei a lecionar
em três universidades alemãs.
Mesmo com tudo o que já se havia ouvido, os detalhes da
história de Anton Amo ainda impressionaram. O filósofo
prosseguiu:
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Da ausência da faculdade de sensação na mente humana e sua presença em nosso
corpo orgânico e vivo: anúncio da defesa de tese de doutorado em Filosofia de ‘Antonius
Guilielmus’ Amo na Universidade de Wittenberg, em 1734. Já a Universidade de Halle
homenageou seu antigo professor, de quem não restou nenhum retrato, com um
monumento a toda a humanidade africana (homem e mulher).
Crédito e fontes na página II-58.
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– Até aí parece uma história de tanto sucesso quanto à do
General e a do Chevalier. Mas por alguma razão, quando chegou a década de 1740…
… aí de repente os outros professores não eram mais colegas:
começaram a fazer campanhas contra a minha presença, tanto
em sério quanto com trovinhas ridículas; virei motivo de piada
nos corredores. O duque já havia morrido, meu professor mais
amigo também. Tudo me dizia “aqui não é o seu lugar”.
… E então eu decidi arriscar a experiência de voltar para a
África. Fui até a aldeia da minha família, mas vocês podem
imaginar: eu tinha sido arrancado de lá com três anos; não
sabia nada de lá; e, pelo menos à primeira vista, nada do que
eu sabia tinha utilidade para o meu povo.
… Ou talvez pudesse ter utilidade, sim - e utilidade demais
para o gosto dos europeus: um nativo que falava sete línguas,
com formação em Direito…
… Dizem que a amargura tem o poder de dissolver a memória; talvez por isso nem eu saiba dizer o que aconteceu em seguida. O fato é que terminei meus dias em outro dos sessenta
fortes erguidos pelos europeus na Costa do Ouro: num lugar
na África sem nenhuma das virtudes da África, um pingo de
Europa sem nenhuma das virtudes da Europa. Um lugar onde
duas forças se anulavam, restando nada - e foi suspenso nesse
nada que eu terminei os meus dias.
Um frio desceu pelas espinhas; uma espécie de horror que
não tinha cara - cujo horror consistia justamente em não ser.
E foi nesse vazio que uma voz ressoou:
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– Eu sei muito bem do que o senhor está falando, Doutor Amo! Um
dos meus últimos textos se chama
O Emparedado… e posso lhe dizer
que eu entendo muito bem!
Era Cruz e Sousa, o poeta do Desterro. Formou-se toda uma expectativa na roda… mas nesse instante
soaram tambores: estavam sendo
chamados para a abertura oficial do
Congresso.
Cruz e Sousa entendeu a
situação e lançou “um gancho”
para Anton Amo e para os demais:
– Temos que continuar essa
conversa depois!
Nisso Ayoká encorpou a voz e comunicou:
– Com certeza haverá continuação. Tomamos nota de uma
série de perguntas que ficaram em aberto, e com certeza voltaremos a elas - mas agora vamos para o salão: a Mãe nos
aguarda.

PARA O ÍNDICE
DO FASCÍCULO
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18: A Mãe
No meio da movimentação geral Idrissa reapareceu e acompanhou Túlio salão adentro. Não era um auditório com cadeiras, era apenas um pavilhão quadrado amplo, com piso de
mármore e colunas em toda a volta. As pessoas iam se distribuindo em pé, e Túlio começou a se perguntar se seria permitido sentar no chão, no caso de cerimônia longa. A perspectiva
de uma daquelas mesas de autoridades, todas querendo marcar presença mesmo sem nada relevante a dizer, era de causar
calafrios!
De repente se fez silêncio. Um pequeno grupo de pessoas em
trajes bem diversos havia subido a um estrado. Uma após a
outra, três dessas pessoas - dois homens e uma mulher - disseram algumas palavras em três línguas que Túlio desconhecia, sendo que a cada vez algumas pessoas da assistência respondiam na mesma língua.
Feito isso, adiantou-se entre as pessoas do estrado o Doutor
Cheikh Anta Diop:
– Quero dar a todos vocês as boas-vindas ao
3.º CONPAFRATE - Terceiro Congresso Pan-Africano
Através do Tempo e do Espaço … ao mesmo tempo em que apresento nossos agradecimentos às autoridades da cidade de Tombúctu e da Universidade de Sankorê pela acolhida, e pelo seu importante papel
na criação destes congressos.
Indicou com a mão os dois grupos de autoridades, que agradeceram discretamente aos calorosos porém breves aplausos.
O Dr. Diop prosseguiu:
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– Acho que devemos ir diretamente ao que é a verdadeira razão do CONPAFRATE - e assim passo a palavra àquela que
todos nós estamos aqui para ouvir e conhecer melhor.
A rapidez e objetividade do Dr. Diop agradaram a todos,
mas… de quem ele estava falando? Túlio olhou para os lados e
observou que não era o único a estar intrigado … e aí, quando olhou de novo para o estrado, havia uma
mulher no lugar do Dr. Diop.
De meia-idade, corpulenta, extremamente simpática e muito
bonita - de um modo tão natural que tornava evidente o absurdo que é alguém pensar que haja incompatibilidade entre
beleza e ser corpulenta. O colorido das roupas era radiante,
inclusive o pano amarrado à cabeça. Não passava a imagem de
quem faz pronunciamentos oficiais, apresentações técnicas
com slides ou coisa parecida: inspirava mais era uma vontade
de deitar no colo, chamar de mãe e pedir cafuné. Começou a
falar:
– Sejam calorosamente bem-vindas e bem-vindos a este
rápido mergulho em uma das partes mais importantes e
menos conhecidas da história humana - mergulho que
se dá na forma do Terceiro Congresso Pan-Africano
Através do Tempo e do Espaço - 3o CONPAFRATE.
Estas boas-vindas não significam que o 3º CONPAFRATE
esteja começando agora: ele já está acontecendo desde que
cada um de vocês atendeu ao convite da ACORDA …
… que é o nome abreviado da nossa Associação para a
Consciência da Relevância Da África.
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Ou seja: todo o processo da vinda de cada um de vocês
até aqui já foi parte do Congresso. Mas agora começa uma
segunda parte: uma parte que envolve a conscientização da
convergência dos nossos diferentes caminhos.
Sempre convidamos ao CONPAFRATE pessoas dos mais
diversos povos, pois - ao contrário do que alguns fizeram e
tantos ainda fazem - nossa intenção não é separar, e sim
fortalecer a consciência de que, com todas as suas diferentes cores e jeitos, a humanidade é uma só.
À menção de “pessoas dos mais diversos povos” os olhos de
Túlio percorreram o auditório de novo, constatando agora a
presença de vários loiros - e aí se deu conta, surpreso, que um
deles era o seu amigo Cristiano. “O Cristiano, aqui! Preciso falar com ele…”, pensou. “… Mas depois da fala desta mulher.
Primeiro tenho que entender melhor o que está acontecendo.”
A fala prosseguia:
Ainda assim, nossa ênfase é convidar representantes da
diáspora africana, das mais diversas épocas e partes do
mundo, por razões que vocês já irão entender.
“Lá vem essa palavra de novo! Que raio é essa tal de
diáspora?” – Desta vez bastou Túlio pensar, lá veio a
explicação:
Vocês sabem: hoje o mundo inteiro usa a palavra diáspora com o sentido de “espalhamento”, “dispersão”. No correr
da história muitos povos saíram de sua terra original e foram espalhados pelo mundo, por bem ou por mal, às vezes
por sua livre vontade, muitas vezes contra ela. Excessivas
vezes contra.
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Mesmo assim, devemos lembrar que na Grécia diáspora
significava espalhamento de sementes. Semeadura. Assim,
nós podemos escolher pensar que não fomos dispersos e
sim semeados por aí afora, onde brotamos, crescemos,
florescemos e demos frutos, ajudando a dar ao mundo o
aspecto colorido que ele tem hoje.
As pessoas se entreolharam com um rápido zum-zum, como
confirmando que o mundo hoje é mesmo colorido.
Na verdade, nem mesmo é possível imaginar como
seria hoje a cultura mundial sem a contribuição dos
povos da África! O problema é que essa contribuição
está tão presente, tão entranhada na cultura mundial,
que muitos nem percebem que está lá - assim como
poucos lembram do ar, embora não parem de respirar.
De repente, qualquer estranheza que ainda houvesse desapareceu, todos se sentiam em casa, e aplausos começaram a
jorrar como celebração espontânea dessa satisfação.
Outro problema é que as flores que brotaram nas mais diversas partes do mundo não sabem umas das outras, e
muitas vezes nem sabem do canteiro de onde vieram suas
sementes, que é este continente ancestral. Com isso, não
sabem que são parte de um quadro tão vasto… e tão belo!
A concordância ficava cada vez mais forte e entusiasmada.
Foi por isso que começamos a trazer afrodescendentes de
todo o mundo para estes congressos - e hoje é a vez de
vocês. Para o máximo proveito de todos, instalamos um
recurso mágico de tradução automática no ar; assim todos
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podem se entender, apesar de as línguas africanas serem
mais de duas mil, e as línguas da diáspora também não
serem poucas.
É claro que não se encontram aqui todos os descendentes
da África, e nem ao menos todos os seus representantes
famosos ou que fizeram grandes contribuições ao mundo.
Seria impossível reuni-los todos de uma vez! A cada congresso fazemos uma escolha mais ou menos casual, dando
porém certa preferência aos que terão maiores possibilidades de contribuir para a superação dos enormes problemas
que afligem a nossa comunidade hoje.
Desta vez o murmúrio foi quase um suspiro.
Mas não há porque seguirmos falando aqui. Dentro de alguns instantes prosseguiremos em excursão, agora em grupos maiores, até as mais profundas raízes da História que
é possível investigar neste momento.
E eu vou estar com vocês o tempo todo. Não há nada que
me alegre mais que estar com vocês: eu sou mãe, ou avó, de
quase todos os que estão aqui; e, pelo que os cientistas vêm
descobrindo, parece que sou bisavó também dos outros isto é: da humanidade inteira.
Uma leve estranheza ameaçou retomar o espaço com essa
fala, mas a oradora a fulminou com sua conclusão:
Como podem ver, eu não sou pequena. Esta forma em que
lhes dirijo a palavra agora é apenas a mais adequada para
a nossa comunicação no momento, dentre as muitas em que
eu posso me mostrar. Meço mais de oito mil quilômetros dos
pés até a cabeça; meu nome é África.
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 18
LÍNGUAS NATIVAS DA ÁFRICA. Contadas entre 2 e 3 mil, as línguas nativas da África
se dividem em quatro famílias: AFRO-ASIÁTICA, NILO-SAARIANA, NÍGER-CONGO e KHOI-SAN.
A FAMÍLIA AFRO-ASIÁTICA, como o nome diz, se estende para fora da África até
o atual Iraque. Os ramos nativos da África, antigamente chamados “camitas”,
compreendem o ramo BERBERE, o CHADIANO (p.ex. o haúça), o CUCHÍTICO (p.ex. oromo) e o EGÍPCIO. O ramo asiático, ainda conhecido como semita, inclui línguas como
o hebraico e o árabe (também falado na África mas não nativo), mas também um
sub-ramo já com cerca de 3 mil anos de desenvolvimento autônomo no continente
africano, que é o ETÍOPE.
A FAMÍLIA NILO-SAARIANA, não muito grande, inclui algumas línguas do sul do
Egito ao norte da Tanzânia, estendendo-se a oeste até a Nigéria, ou quem sabe
até o Máli através da língua songhai, falada em Tombúctu, cujo pertencimento
ao grupo é controverso.
A FAMÍLIA KHOI-SAN, a menor de todas, contém línguas que usam estalidos como consoantes (os chamados click sounds) e são encontradas principalmente na
Namíbia. Estudos recentes têm apontado seus falantes como últimos remanescentes dos primeiros Homo sapiens.
A FAMÍLIA NÍGERO-CONGOLESA, ou Níger-Congo, ficou por último por ser a mais
vasta, mais populosa e mais complexa. Critérios linguísticos terminaram por considerá-la uma única família, mas a diferença entre seus ramos pode ser tão grande (muito maior, p.ex., que entre o português e o russo ou o híndi, que são extremos da família indo-europeia) que esse é um ato meramente teórico. Contém,
entre outros, o ramo ATLÂNTICO (que inclui o uólof falado pelo Dr. Diop), o MANDÊ
(de que falamos bastante na Primeira Parte), e o VOLTA-CONGO, falado por mais de
300 milhões de pessoas e que passa por sete níveis de subdivisão. No extremo
ocidental deste ramo se encontra o sub-ramo akan, falado pelos axante. Em outro sub-ramo se encontram o iorubá e outras das principais línguas nigerianas.
Finalmente, dominando praticamente todo o “braço sul” do continente, temos o
vasto sub-ramo banto, do qual se falará bastante na Quarta Parte.
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Referências de imagens deste fascículo
que não estejam especificadas na própria página
 André e Antônio Rebouças jovens, Antonieta de Barros, Cruz e Souza jovem,
Juliano Moreira, Luiz Gama: fotos por autores desconhecidos, em domínio
público, largamente disponíveis na internet.
 Cruz e Souza maduro: reprodução fotográfica de gravura feita por Maurício
Jobim (ca. 1898), em domínio público; Cruz e Souza desenho, alto contraste:
largamente disponível na internet, referência de autoria não encontrada.
 Abdel Kader Haidara, curador de manuscritos de Tombúctu (II-13): foto
disponibilizada em https://memory.loc.gov/intldl/malihtml/images/DSC_7550p.jpg ;
 Tombúctu, diagrama de eclipse em manuscrito (II-13): disponibilizado em
https://africancosmosdiary.files.wordpress.com/2012/04/timbuktumanuscrip
ts-astronomy-eclipse_jpg.jpg
 Toni Morrison (II-16): fonte USA Today,
http://content.usatoday.com/_common/_scripts/big_picture.aspx?width=490&height=510&story
URL=/life/books/reviews/2008-11-12-morrisonmercy_N.htm&imageURL=http://i.usatoday.net/life/_photos/2008/11/13/morrisonx-large.jpg

 James Baldwin (II-17): capa de Boris Chaliapin para a revista Time de 17/05/1963.
http://content.time.com/time/covers/0,16641,19630517,00.html
 Antar (II-19): iluminura medieval (domínio público) reproduzida em
https://azizaizmargari.files.wordpress.com/2007/12/antar-document-4a.jpg
 Pedro o Grande (II-34): pintura a óleo de Paul Delaroche, 1838, domínio público.
 Abram Hannibal (II-34, 35): busto em Petrovskoe fotografado por Ludushka
em 2012, disponibilizado com licença CC em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Hanibal#/media/File:%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5._%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%9
0.%D0%9F._%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0.jpg ;

Óleo de autor desconhecido: domínio público; disponibilizado em
http://meshistoiresdautrefois.hautetfort.com/media/02/01/1266425642.jpg ;
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 Aleksandr Pushkin (II-35): detalhe de óleo sobre tela de Vasily Tropinin, 1827,
em Olga’s Gallery. Domínio público.
 Maya Angelou (II-37): aos 18 anos, em Lady od many accomplishmentes,
https://br.pinterest.com/pin/292874781998283829/ ; em Atlanta em 2008,
na celebração dos seus 80 anos: http://www.who2.com/bio/mayaangelou/maya-angelou-2/ ; na posse de Bill Clinton: foto cedida para uso geral
pela William J. Clinton Presidential Library;
 Scott Joplin (II-40): capa de coletânea de ragtimes publicada no início do
século XX, disponibilizada em http://bunkrapp.com/present/p051jv/#1
 Hércules Gomes (II-41): detalhe de foto por Paulo Rapoport Popó, 2016,
divulgada na página de Facebook do músico,
https://www.facebook.com/herculesgomesofficial/
 Chevalier de Saint-Georges (II-43): litografia em PB reproduzindo óleo sobre
tela de Mather Brown, 1787 - domínio público.
 Beethoven (II-45): foto em PB de um desenho (ou pintura?) de Karl Jäger,
1818. Domínio público.
 George Bridgetower menino (II-45): desenho de Henry Edridge, 1790. Em
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Bridgetower#/media/File:George_Brid
getower_by_Henry_Edridge,_1790.JPG
 Anton Wilhelm Amo (II-48): cartaz da defesa de tese:
http://www.jehsmith.com/1/2012/03/anton-wilhelm-amo-a-g.html ; estátua
em Halle: https://africanlegends.files.wordpress.com/2012/04/amo1.jpg .
 “A Mãe” (II-56): detalhe de ilustração inspirada no presente livro, desenvolvida
por Michel Onguer em 2015.
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O DIA EM QUE TÚLIO DESCOBRIU A ÁFRICA
SUMÁRIO TEMÁTICO GERAL
•

CONVITE
Primeira parte:
A DESCOBERTA
LINHA CENTRAL: Informações gerais sobre a África. Os impérios do
Sudão, seu poderio militar e econômico, sua riqueza cultural.

•

Capítulo1: O crime
Em que somos apresentados a Túlio bem no momento em que está
sendo vítima de uma situação de preconceito e violência institucional.

•

Capítulo 2: A caminho da delegacia (só que desta vez…)
Túlio aprende que foi vítima de um crime e que deve denunciá-lo.

•

Capítulo 3: Noite de cão
Em que vemos Túlio atormentado entre o ataque das memórias da
discriminação, os convites do crime e a visita de um desconhecido.

•

Capítulo 4: Rumo ao desconhecido
Em que Túlio vai parar em um lugar desconhecido e é apresentado
ao lado urbano moderno da terra dos seus antepassados.

•

Capítulo 5: Primeiras lições de África voando sobre o Sael
Túlio voa sobre o Senegal em um tapete tecnomágico pilotado por Idrissa,
recebe informações gerais sobre a África e aprende o que é o Sael.

O dia em que Túlio descobriu a África - SEGUNDO FASCÍCULO

•

Capítulo 6: Por baixo das areias do tempo: Ghana
Túlio e Idrissa visitam as cidades de Audagost e Kumbi Saleh nas
terras do Ghana, o Império de Uagadu.

•

Capítulo 7: O ouro das cortes e seus caminhos
Túlio e Idrissa assistem à audiência do Ghana descrita pelo viajante
El Bekri no século 11. Túlio aprende sobre os caminhos do ouro que
enriqueciam muitos povos na África, e sobre como foram esvaziados.

•

Capítulo 8: Máli
Túlio sobrevoa o Rio Níger, Segu, Djennê e Mópti, aprende sobre os
povos mandê e conhece a maior construção em adobe do mundo.

•

Capítulo 9: Tombúctu
Túlio aprende sobre o guerreiro Sundiata Keita e o Império do Máli, e de
como o imperador Kankan Mussa anexou a famosa cidade de Tombúctu
depois sua extravagante viagem a Meca. Aprende também sobre a escravidão entre os povos antigos.

•

Capítulo 10: A universidade dos confins do Sael
Túlio aprende sobre Sankorê e outras universidades antigas, e sobre a
cidade com 25 mil estudantes nos confins da África em 1500.

Segunda parte:
NA CAUDA DO COMETA
LINHA CENTRAL: Exemplos da riqueza da realização cultural na Diáspora
Africana, e das diferentes relações individuais com a situação de opressão.

•

Capítulo 11: Encontros de saguão: o Doutor Juliano
Túlio fica sabendo que está em um Congresso Através do Tempo e do
Espaço e conhece o psiquiatra negro que entrou na faculdade aos 12 anos.
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•

Capítulo 12: Manuscritos e outros mistérios
Túlio admira os antigos manuscritos de Tombúctu e conhece o poeta
Cruz e Sousa.

•

Capítulo 13: Apresentando a constelação
Túlio fica sabendo quem são diversas mulheres e homens que estão
no congresso.

•

Capítulo 14: Guerreiros e guerreiras fazem zigue-zigue-zá
O guerreiro poeta ’Antarah al ’Absi e o Dr. Juliano Moreira se
apresentam. Luiza Mahin narra suas lutas e as de seu filho Luiz Gama.

•

Capítulo 15: Engenheiros e nomes de rua
Apresentam-se os engenheiros Antônio Rebouças, seu irmão André, e
Teodoro Sampaio.

•

Capítulo 16: O general e a cineasta anciã
Em que ficamos sabendo do Czar Pedro o Grande, do general e
engenheiro afro-russo Abrâm Hannibal, do poeta Púshkin, e da
ativista, escritora e cineasta estadunidense Maya Angelou.

•

Capítulo 17: Quatro músicos e um filósofo
O pianista Scott Joplin conta sua história e o colega Hércules Gomes
comenta. O compositor e revolucionário Chevalier de Saint-George
fala da sua vida e apresenta o violinista Bridgetower, que relata sua
visita a Beethoven. Ficamos sabendo de como o ganês Anton Amo
lecionou filosofia em universidades alemãs no século 18.

•

Capítulo 18: A Mãe
Uma mulher misteriosa fala da diáspora africana e apresenta os
objetivos do congresso.
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Terceira parte:
ATÉ A MAIS PROFUNDA RAIZ
LINHA CENTRAL: origem africana dos hominídeos avançados; origem
africana do Homo sapiens; as primeiras civilizações e o destaque das
civilizações negras entre elas. O Egito e sua herança incorporada pelo
Ocidente.

•

Capítulo 19: A ancestral oculta

•

Capítulo 20: A cidade de Kano
e a majestade das coisas pequenas

Cristiano aprende sobre sua trisavó Florência, sobre a presença
genética africana na população branca do Brasil, e sobre seu
escamoteamento por preconceito.

Os congressistas visitam a cidade haúça de Kano, e conhecem a
importância da sua indústria artesanal.

•

Capítulo 21: Reflexões nas alturas
Túlio conversa com Cristiano sobre as semelhanças e diferenças entre
cidades como Kano e as favelas brasileiras, apontando o que vê de
positivo nas favelas.

•

Capítulo 22: Artistas e cachoeiras no Saara
Os congressistas conhecem a estupenda arte rupestre de Tassíli
n’Ajjer, na Argélia, e aprendem que esta documenta a antiga
fertilidade do Saara, bem como seu gradual ressecamento.

•

Capítulo 23: O Império que já nasceu com mil anos
Os congressistas aprendem sobre os primórdios do Império Egípcio
(período pré-dinástico).
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•

Capítulo 24: Aos pés da grande pirâmide
Os congressistas conhecem as pirâmides de Gizé e aprendem sobre
sua história, aspectos da construção e sentido político.

•

Capítulo 25: Até a raiz mais profunda
Os congressistas recebem explanações sobre a anterioridade africana
em dois níveis biológicos, sobre a negritude dos primeiros faraós e a
teoria da anterioridade civilizacional.

-

DE COMO SE VIAJA NO TEMPO. Considerações sobre a
modelagem de imagens hipotéticas do passado a partir de dados de
pesquisa, e sobre as precauções necessárias.

-

A HISTÓRIA HUMANA EM IMAGEM FRACTAL. Datação e
distinção entre as escalas de tempo da separação dos continentes, da
difusão dos homininos para fora da África, e da difusão do Homo
sapiens para fora da África. Revolução agrícola e revolução urbana.

-

QUEM É QUEM NO TEMPO DAS PIRÂMIDES. Mapeamento e
datação das primeiras civilizações conhecidas.

-

QUANDO A EUROPA ENTRE EM CENA - MAS QUAL
EUROPA? Datação das primeiras civilizações europeias em
comparação com as da África e entorno índico. Distinção entre
protoeuropeus e indo-europeus.

-

CIVILIZAÇÕES E CORES. Considerações sobre a cor de pele e
outras características dos povos responsáveis pelas primeiras
civilizações.
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•

Capítulo 26: Festa & Descanso
Os congressistas confraternizam informalmente. Túlio se aproxima da
nigeriana Ayoká.

•

Capítulo 27: Esqueçam Cleópatra!
Discussões adicionais em torno das teorias da anterioridade africana.

-

MISTÉRIOS POR TRÁS DAS ÁGUAS. As descobertas da canadense
Genevieve von Petzinger e da brasileira Niède Guidon sobre os
tempos antediluvianos. Conexões mitológicas do nome Idriss(a).

-

A BÍBLIA VAI À ESCOLA NO EGITO. O papel do Egito na
formação do povo israelita e da cultura judaico-cristã.

-

OS GREGOS E OS BÁRBAROS: RELIGIÃO. Relações entre as
religiões tradicionais africanas e a religião grega.

-

OS GREGOS E OS BÁRBAROS: FILOSOFIA E CIÊNCIAS.
Apresentação e avaliação de teorias da origem egípcia da cultura
grega e ocidental: James, Diop, Bernal.

-

O QUE FOI FEITO DO EGITO. Fase final do Estado egípcio;
entrada em cena da Grécia, Roma e Islã.

-

A MAIOR FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA. A negação moderna
das evidências do papel da África na construção da civilização:
suporte ideológico para a escravização e colonialismo.

-

DA MARGEM PRO CENTRO. A reação afrocêntrica como
contribuição para um futuro multipolar e sem hegemonias.
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Quarta parte:
DA IMPERATRIZ CANDACE
AO IMPÉRIO DO RAS TAFARI
LINHA CENTRAL: Núbia/Kush. Aspectos notáveis da geografia da África
Oriental. Costa suahíli. O choque da chegada europeia. O Império Etíope.

•

Capítulo 28: Terra do ouro
Os congressistas sobrevoam a Núbia e aprendem sobre a civilização de
Kerma e a de Kush, que chegou a reinar do Sudão sobre o Egito e até o
Líbano.

•

Capítulo 29: A capital industrial da antiguidade
Os congressistas conhecem Meroé, segunda capital de Kush, e suas
pirâmides peculiares; aprendem sobre sua importância na produção
de ferro e no comércio internacional.

•

Capítulo 30: Lagos, fósseis e vulcões
Os congressistas sobem o Nilo até a Região dos Grandes Lagos,
cruzam o Rift Valley e pousam no Monte Kilimandjaro.

•

Capítulo 31: Uma girafa no mar
Os congressistas aprendem sobre os povos bantos e sobre a cultura
suahíli e seu comércio marítimo com todo o Oriente.

•

Capítulo 32: Vasco…

•

Capítulo 33: … e Almeida

Os congressistas assistem a chegada dos portugueses à costa oriental
da África em 1498.
Os congressistas tomam conhecimento dos bombardeios e incêndios de
cidades, e de outras violências que os portugueses cometeram na
costa africana, arábica e índica desde a sua chegada, desperdiçando a
oportunidade de um encontro produtivo para todos.
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•

Capítulo 34: O reino do Ras Tafari

•

Capítulo 35: Beta Israel e Beta Krestyan

•

Capítulo 36: Áksum e seus monolitos

•

Capítulo 37: Maryam Tsiyon

•

Capítulo 38: O estranho destino de um espião português

•

Capítulo 39: A endjera e o mistério da arca

Os congressistas conhecem a Etiópia moderna e a história do seu
imperador Haile Selássie, e o porquê de em certa época ele ter virado
símbolo da resistência afro no mundo.
Os congressistas aprendem sobre a antiga e forte presença da cultura
israelita na Etiópia, e de como esta se tornou um dos primeiros impérios
cristãos do mundo.
Os congressistas aprendem sobre o primeiro (ou segundo!) império
etíope, e visitam seus espantosos monumentos, de longa e acidentada
história.
Os congressistas conhecem o santuário mais sagrado da Etiópia, onde
vão ao encontro do agente português Pero da Covilhã no ano de 1520.
Pero da Covilhã fala aos congressistas de suas viagens na África e
Oriente, de como chegou na Etiópia, e de por quê ficou.
Os congressistas participam de almoço etíope típico e ouvem o relato
da transferência da bíblica Arca da Aliança para Áksum, segundo a
tradição imperial etíope registrada no livro Kebra Negast.

•

Capítulo 40: A outra história da arca
Os congressistas conhecem a hipótese de que a Arca guardada em
Maryam Tsiyon seja mesmo a original, e de como ela teria chegado
aí na realidade.
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•

Capítulo 41: A história de Frumêncio e Edésio
A história de como dois jovens escravos brancos de um imperador
negro teriam levado a Etiópia a se tornar um império cristão.

•

Capítulo 42: A mãe do trigo passa fome
Túlio aprende sobre as contribuições da Etiópia para a agricultura
mundial e sobre os riscos trazidos pela destruição dos modos de vida
tradicionais em todo o planeta.

•

Capítulo 43: As catedrais secretas
Os congressistas visitam as igrejas talhadas na rocha em Lalibela, que
causam espanto e admiração em todo o mundo.

•

Capítulo 44: A Mãe fala nos jardins de Lalibela
A Mãe usa uma abordagem filosófica das religiões para embasar seu
apelo por pluralismo religioso e cultural, ou seja: o convívio na
diversidade.

Quinta parte:
UM RAIO DE SOL CRUZA O ATLÂNTICO
LINHA CENTRAL: a Costa da Guiné e a do Congo e a tragédia
da escravização. Um pouco de Angola e Luanda. Levantamento
de questões decisivas para a volta-por-cima do povo afro no
continente-mãe e na diáspora.

•

Capítulo 45: No colo da África
Os congressistas pousam no Monte Camarões e recebem uma
variedade de dados sobre a geografia e história da Costa Ocidental,
e em especial sobre a Nigéria e os iorubás.
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•

Capítulo 46: Os portos da dor
Os congressistas ficam sabendo quais foram os principais pontos de
deportação de pessoas escravizadas para o Brasil, bem como os
números da participação luso-brasileira e de outros povos nesse
tráfico.

•

Capítulo 47: O pesadelo
Túlio assiste e narra aos colegas congressistas o confronto entre Dona
Europa e Mãe África, numa cena alegórica sobre os motivos e o
modus operandi da escravização.

•

Capítulo 48: Samba

•

Capítulo 49: O pianista brasileiro e a escritora angolana

Os congressistas são acolhidos por um grupo de percussão e dança
tradicional angolana, num bairro da Grande Luanda de hoje.
O pianista brasileiro Hércules Gomes e a escritora angolana Isabel
Ferreira participam da abertura da plenária final do congresso.

•

Capítulo 50: A plenária em Luanda olha para o Brasil
Um resumo sobre as estruturas sociais e culturais que ainda oprimem
africanos e afrodescendentes no Brasil.

•

Capítulo 51: O poeta emparedado
O poeta Cruz e Sousa fala da sua vida em várias fases, e aponta as
graves consequências da ausência ou insuficiência do ensino da
história afro nas escolas brasileiras.

•

Capítulo 52: Dr. Juliano e os dramas das nossas crianças
O Dr. Juliano Moreira recorre à psicanálise para explicar certas
dificuldades que ameaçam as crianças em geral, e as crianças afrobrasileiras em especial, e em seguida apresenta uma lista de sugestões
de atitudes e ações.
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•

Capítulo 53: O apelo e o abraço da Mãe
A Mãe África dá seus recados finais aos congressistas, sempre no
sentido de estratégias de superação.

•

Capítulo 54: Percussões e repercussões entre luz e sombras
Em meio a confraternizações informais nas ruas da Ilha de Luanda,
Túlio conversa com Idrissa sobre a face positiva e a negativa das
religiões, e com um amigo angolano sobre a persistência dos
contrastes sociais.

•

Capítulo 55: A multiplicação dos abraços
Túlio se despede dos amigos congressistas e chega ao Brasil com
novos olhos.

Posfácio:

ALGUMAS PALAVRAS DO AUTOR SOBRE O LIVRO

•

Sobre a primazia da mensagem

•

“Um livro de ficção de consulta”: um pouco sobre
a proposta e a (re)invenção do Túlio, de 1994 a 2016

Origens. Algumas palavras sobre o estilo e o texto. Diferenças em
relação à primeira versão. Sobre o nome do personagem.
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