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Quinta parte
UM RAIO DE SOL CRUZA O ATLÂNTICO
45: No colo da África
Túlio caminhava entre Idrissa e Ayoká e se perguntou, relaxadamente:
– Com qual de vocês será que eu faço esse trecho?
– Nem vai fazer diferença: vai ser por transporte imediato.
– Ah, mas aí a gente deixa de ver o que tem no trajeto…
Idrissa achou graça:
– Mas o senhor é fominha, hem, Sr. Túlio!
Entre os risos, Ayoká explicou:
– Seria um longo trajeto muito igual, e a gente vai precisar
desse tempo pra ver mais coisas lá, no destino.
– Tá bom, vou fingir que me conformo.
No quê estavam todos sobre os tapetes, Idrissa comunicou:
– Queridos congressistas: temos pouco tempo e um trajeto
de mais de 3 mil quilômetros a vencer, cruzando a Etiópia,
Sudão do Sul, República Centro-Africana e Camarões. Por isso
decidimos usar mais uma vez o transporte imediato nesse trecho. Aviso pra ninguém se assustar.
Mal havia terminado a última palavra, a visão de Lalibela desapareceu num clarão que fez Túlio recordar, pela primeira vez
na viagem, o momento em que tinha posto o pé pra fora do seu
quarto, acompanhando Idriss. No instante seguinte se viram no
alto de uma vasta montanha - desta vez, menos mal, sem neve.
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• Concepção artística do Monte Camarões e Ilha de Bioko
• Vista do Monte Camarões a partir de Bioko.
Fontes: p. 110
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Começaram a sair dos tapetes ainda desorientados, perguntando uns aos outros “onde é que a gente veio parar?”, quando
uma voz forte se adiantou em responder:
– Bem-vindos ao topo do Monte Fako - que os europeus
apelidaram, um pouco comicamente, de Monte Camarões.
Todos se alegraram ao ver que era o Doutor Diop que estava
ali, no meio deles. Quanto à brincadeira, alguns riram, enquanto outros pareciam ainda “não ter chegado” e fizeram cara
de “não pesquei”. O Dr. Diop aproveitou a deixa:
– Um pico vulcânico a 4.095 metros de altitude realmente não é o ambiente onde se espera encontrar camarões mas o nome veio daquele rio lá embaixo (apontou), com
seu largo estuário onde vocês podem ver a cidade portuária de Duala: é o Rio Wouri, que em 1472 o navegador
português Fernão do Pó apelidou de Rio dos Camarões.
Quer dizer: foram esses humildes bichinhos que
acabaram dando nome ao país - mesmo se Cameroon não
significa “camarão” em inglês: é só uma adaptação do
nome português.
Enfim: hoje cedo vocês estiveram num vulcão próximo à
costa oriental, olhando para um mundo de civilizações
ainda mais velho que o chamado Velho Mundo europeu.
Agora à tarde viemos para um vulcão de onde vocês podem olhar para o chamado Novo Mundo: esta reentrância
do mar aqui aos nossos pés, chamada Golfo de Biafra, é o
lugar onde há 130 milhões de anos se encaixava o que hoje é o Estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. (Para vocês não ficarem desorientados: o Golfo de Biafra é parte de
uma curva mais ampla chamada Golfo da Guiné).
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Olhem aquela ilha que parece ficar na mesma linha que
a “coluna vertebral” desta montanha alongada: chama-se
Bioko, mas já foi conhecida como Fernando Pó. Guardem
essa linha como referência.
Agora olhem a costa à sua esquerda. Se vocês a
seguirem, passarão por Guiné Equatorial, Gabão, Congo,
Angola, Namíbia e África do Sul. Essa costa se encaixava
no litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande
do Sul, mais um pouco do Uruguai e Argentina.
Já a costa à sua direita vai no rumo oeste, passando por
Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Libéria e
Guiné, e corresponde à costa brasileira do Rio Grande do
Norte ao Amapá.
Tem mais: saindo daqui precisamente no rumo leste,
vocês darão na foz do Rio Oiapoque, extremo norte do
litoral do Brasil.
Se seguirem a linha de Bioko, passarão também pelas
ilhas São Tomé e Príncipe - hoje um país de língua
portuguesa - e do outro lado do Atlântico irão dar na
Patagônia, o extremo sul do continente americano. Parece
até que a África abraça a América do Sul.
– E a América do Sul, como será que retribui? – cutucou alguém. O Dr. Diop deu um suspiro e preferiu nem comentar.
– Mas vamos aproveitar que estamos aqui, bem no colo
da África, para complementar rapidamente o que vocês
conheceram do continente até agora.
Olhou para a direita e percorreu com o dedo o horizonte
que corria paralelo à montanha:
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Não muito longe daqui, correndo nessa direção, passa a
fronteira da Nigéria. Esta região montanhosa em
Camarões e sua continuação para norte, Nigéria adentro, é
a mais forte candidata a ter sido o lar original dos povos
bantos, há 3 ou 4 mil anos, antes que começassem a se
expandir.
Olhem agora para o outro lado da montanha. Olhem no
rumo leste, e imaginem todo o quadrante que vai dele
(Dr. Diop estendeu o braço esquerdo à frente do corpo) até
o rumo sul (estendeu o braço direito para o lado): vejam
que os bantos terminarão predominando em praticamente
tudo o que há de África dentro deste quadrante - daqui até
o Quênia (no leste) e à África do Sul - espero que não seja
preciso dizer onde!

V-10

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

E agora, um pouco sobre esse universo que é a Nigéria,
com seus 36 estados, quase 180 milhões de habitantes e
512 línguas vivas! Seria preciso outro congresso para
ganhar uma noção razoável da Nigéria. Destaco uns
poucos pontos:
 Lembram que lá em Tombúctu o Rio Níger faz uma
curva, deixando de ir para o norte e voltando para o
sul? Pois ele vem desaguar aqui, na Nigéria. Ramificase num delta pantanoso de incontáveis canais,
impróprio para moradia humana - mas um prato
cheio para a produção de petróleo. Aliás, é
importante registrar que todo este “colo da África”, da
Nigéria até Angola, é área de produção de petróleo.
 Quatro grupos étnicos respondem por 70% da
população da Nigéria: fula (11%), igbo (18%),
haúça (21%), empatando com o iorubá, também com
21%. Dos haúças, vocês tiveram a oportunidade de
conhecer Kano, sua cidade mais importante.
 Os iorubás têm como referência de sua identidade a
cidade de Ifé, que segundo sua mitologia seria o local
não só da instituição da sua sociedade, mas da própria
criação do mundo. Seu rei, tratado por sua majestade
imperial, é ainda detentor do título sumo sacerdote e
guardião da cidade sagrada de todos os iorubás. A presença iorubá ultrapassa a fronteira da Nigéria a oeste,
penetrando por Benin e Togo. Entre suas muitas outras
cidades, escolho mencionar Oyó, Abeokutá - cidade da
nossa querida Ayoká - e Ibadan, que no início do
século 20 era a terceira maior cidade da África, e ainda o
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é da Nigéria. Também Lagos se situa na chamada
Yorubaland, mas é hoje uma gigantesca metrópole
multiétnica, não tão característica da cultura iorubá.
 O aspecto mais conhecido da cultura iorubá é a
religião dos orixás - tão conhecido, que algumas
pessoas têm a impressão de que ela resuma toda a
cultura iorubá, ou até que seja o eixo central de toda e
qualquer cultura africana. Essa ideia é um engano,
mas a tradição dos orixás é de fato um assunto
riquíssimo, digno de atenção; só não aprofundamos
aqui porque o objetivo do congresso é divulgar
aspectos da África menos conhecidos.
 A Nigéria marca presença na cultura mundial por sua
estatuária de altíssima qualidade - especialmente em
bronze, mas também em cerâmica e outros materiais.
Ninguém deve deixar de conhecer a escultura de Ifé e
de Benin City - cidade do povo edo ou bini, de língua
aparentada ao iorubá, que não deve ser confundida
com o país Benin moderno.
Enfim, há muito mais a saber sobre o país mais populoso da África. O que acabo de listar é apenas o que eu acho
que vocês não podem deixar de saber!
– A prova pode ser com consulta, professor?
Em meio aos risos, o Dr. Diop afastou qualquer receio de
que pudesse não ter gostado da brincadeira:
– Muito obrigado pela participação! O bom humor cria no cérebro uma condição que facilita a memorização!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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..

...

ESCULTURA NIGERIANA AO LONGO DE TRÊS MILÊNIOS:
(1) Cultura Nok (1000 aC - 300 dC) . (2, 3) Ifé, terracotas . (4) Ifé, bronze.
(5, 6) Nigéria, detalhes não identificados. (7, 8) Benin City, bronzes. (AMPLIAR)
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46: Os portos da dor
Depois de uns momentos de descontração, o professor retomou a palavra:
– Vamos concluir este nosso relance pra podermos seguir para a nossa segunda escala.
Vejam: o Golfo da Guiné tem uma costa pantanosa e insalubre, e não parece ter sido historicamente importante para
os povos da África Ocidental antes da chegada dos europeus.
A palavra árabe sahel significa “costa”: talvez possamos dizer
que esses povos tinham o deserto como seu oceano e o Sael
como “litoral”. Até seu sal vinha de lá, como vocês tiveram a
oportunidade de ver no primeiro dia do congresso.
Sugiro que retornem mentalmente pelo trajeto feito na
chegada, até Kano: voltem dali a Tombúctu, às cidades do
Máli ao longo do Níger, a Kumbi Saleh, Audagost… até sua
entrada na África por Dakar, no Senegal.
E agora pensem que Dakar infelizmente também pode
ter sido a saída da África para alguns de vocês - na forma
dos seus antepassados - através da sua terrível Ilha da
Goreia (ou Gorée), o porto mais ao norte entre os dedicados à “exportação de escravos”, ou, mais corretamente, à
deportação de pessoas escravizadas.
Imaginem-se agora vindo de Dakar até o ponto em que
estamos, pela costa marítima - um trecho que recebe o
apelido geral de Costa da Guiné: vocês verão essa costa
salpicada de fortalezas europeias que terão todas colaborado em alguma medida com o tráfico - mas alguns portos
se firmarão como corredores principais da deportação:
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Assim que tiverem “feito a curva” e estiverem no rumo
oeste-leste, de frente pra cá, estarão percorrendo o
subtrecho que ficou conhecido como Costa do Marfim.
Pouco depois terão à esquerda a região onde o povo
axante dava continuidade à “cultura do ouro” do antigo
Ghana - e esse subtrecho foi apelidado de Costa do Ouro.
Aí, de olho nas minas de ouro, os portugueses construíram
a Feitoria da Mina, ou Forte São Jorge da Mina, hoje a
cidade de Elmina. Pessoas dos mais diferentes povos
terminaram rotuladas de “negros mina” por terem sido
deportadas por aí - mas nunca houve nenhum “povo
mina”, entendam bem.
O trecho a seguir parece não ter seduzido com marfim
nem com ouro: foi apelidado “na lata” de Costa dos
Escravos. Aí temos Uidá, no atual Benin (antigo Daomé):
se puderem, um dia, visitem aí o monumento chamado
A Porta do Não Retorno, construído em memória das
centenas de milhares que passaram por ali sem voltar.
E quase aqui aos nossos pés, do outro lado da fronteira
da Nigéria, no vasto estuário do Rio Oyono - hoje chamado
Cross River - vocês encontram Calabar.
Mas não para aí: seguindo pela costa à nossa esquerda agora em território banto - a foz do Rio Congo será um
canal de “exportação” (com bases em Soyo, Cabinda e
outras), mas nada que se compare a Luanda, a capital de
Angola. Pobre Luanda, tão linda! Tão melhor que não
precisasse ser lembrada como campeã absoluta desse
comércio infame!*
* Conferir os mapas da página V-8 e V-16.
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PRINCIPAIS “PORTOS DA DOR”, assinalados por raios amarelos, em sentido anti-horário:
Ilha da Goreia . Elmina (Feitoria da Mina) . Uidá . Calabar . Foz do Congo . Luanda
Lourenço Marques . Inhambene . Ibo . Kilwa . Zanzibar
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Contornando a África do Sul e entrando em
Moçambique e na Costa Suahíli, costuma-se mencionar
Lourenço Marques (atual Maputo), Inhambene, Ibo,
Quíloa e Zanzibar - que vocês espiaram lá do
Kilimandjaro.
Em todos esses lugares - lamento ter que registrar - o
negócio do tráfico foi iniciado pelos portugueses.
– E a participação dos outros povos, Dr. Diop - o senhor sabe nos dizer qual foi?
Quem fez a pergunta foi Toni Morrison, a escritora estadunidense.
– Perfeitamente, Ms. Morrison. Podemos estimar, em
números aproximados, que:
. FRANCESES transportaram
. ESPANHÓIS transportaram
. INGLESES E ESTADUNIDENSES,
. PORTUGUESES E BRASILEIROS,
. TODOS OS DEMAIS POVOS …

11,5 % dos escravizados
14,5 %
26,5 %
42,0 %
6,5 %

… Quanto aos povos colonialistas que receberam a
transfusão:
. EUROPA “MÃE” recebeu
. COLÔNIAS FRANCESAS ,
. COLÔNIAS ESPANHOLAS ,
. COLÔNIAS INGLESAS / EUA,
. BRASIL …
. OUTRAS COLÔNIAS …

2,0 % dos escravizados
14,0 %
22,0 %
22,0 %
35,5 %
4,5 %
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– O senhor está dizendo que nenhum país do mundo recebeu
tantos escravos como o Brasil?! – exclamou Túlio, quase sem
perceber.
– Exatamente, meu jovem: e, devido ao crescimento
populacional que houve da antiguidade para cá, isso torna o
Brasil um sério candidato a ser o país que mais teve escravos
em todos os tempos conhecidos, em números absolutos.
– !!!
Turbilhões de pensamentos passavam pela cabeça de Túlio
que, de queixo caído, parecia nem ver as pessoas ao redor.
Ao ver o estado do amigo, Cristiano lançou uma pergunta ao
Dr. Diop e aos demais:
– Nesta viagem vimos tanta coisa bonita… Será que precisamos mesmo falar desta coisa tão feia?
– Sim, precisamos, meu amigo. Aquilo de que não se
fala, não se pode superar.
… E a hora é agora. Para os tapetes, senhoras e
senhores congressistas!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

47: O pesadelo
Uma vez nos tapetes, Idrissa anunciou:
– Daremos um salto de aproximadamente 1.300 Km no espaço, mais uns 430 anos no tempo, para o fim do século 16.
Vamos lá!
CLARÃO. TREMELIQUE.
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PRAIA DESERTA.
Idriss continuou:
– Este é o último ato do nosso congresso antes da plenária
final, que será logo mais, à noite, a poucos quilômetros daqui de volta ao século 21, é claro.
– Mas onde é que a gente está, Idrissa?
– Isso é surpresa, gente. Não, não reclamem: faz parte da
graça das coisas, não faz?
– É… Tá bom.
Então, pessoal… o setor de pesquisa da ACORDA vem
trabalhando no desenvolvimento de um sistema bastante
ousado que pode nos ajudar a ganhar entendimento dessa
problemática da escravização: é o Historioscópio de
Condensação Simbólica. Um aparelho que… que…
– Que condensa um monte de fatos numa espécie de resumo
simbólico do que aconteceu – atalhou Ayoká.
– Obrigado, colega! Não sei se alguém entendeu, mas a
explicação foi perfeita!
– Senhor Idriss!!
– Ayoká, eu falei sério! Eu mesmo não iria entender se não
tivesse visto na prática…
Alguém interveio:
– Isso é pra matar a gente de curiosidade, ou é o quê?
Idriss retomou:
– Está bem, está bem. Acontece que, no estágio atual do
desenvolvimento do projeto, só é possível dirigir o ponto focal a
uma pessoa de cada vez. Vamos precisar um voluntário - uma
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pessoa que de certa forma vai ser a antena, e vai narrar para
os outros o que vai ver. É só sentar nesta cadeira especial, e o
aparelho faz o resto. Quem se dispõe?
Idrissa nem havia terminado de falar, e Túlio já estava
levantando a mão:
– Eu.
A palavra foi dita num tom sério, sóbrio. Túlio mesmo avaliou que se fosse, digamos, meia hora antes, não teria se considerado preparado e iria sugerir outra pessoa - mas algo nas
últimas falas do Dr. Diop havia mexido com ele de um modo
muito pessoal, e agora sentia urgência em penetrar mais nesse
campo obscuro.
Adiantou-se em meio aos aplausos da galera, enquanto
Idrissa dizia:
– Ótimo, Túlio! Acho mesmo que você é a pessoa ideal.
– Eu também… – acrescentou Ayoká com um sorriso maroto
discreto.
Não foi sem certo receio que Túlio subiu os degraus e se instalou no assento que ficava sobre longas pernas e tinha vários
equipamentos acoplados - mas assim que sentou o equipamento começou a funcionar, e ele passou simplesmente a descrever a cena que via, enquanto para os outros seu olhar parecia pousado em algum ponto da praia sem nada especial.
– Estou vendo uma mulher, toda vestida em panos
africanos… Está numa casa simples… mas bem arrumada.
Ah, agora é que ficou claro: é a Mãe!
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Tem uma outra mulher chegando… branca… Uma
madame daqueles filmes das cortes da Europa… Vestido
até os pés, com armação… Colar de pérolas… Dá pra ver
que a Mãe não gostou nada da visita:
– O que é que você quer aqui?
– Ora! Negociar - o que mais podia ser?
– Hã! Eu conheço os seus negócios! Escuta, não está
contente de ter se instalado no meu portão, subornado
meus fornecedores, roubado minha freguesia, acabado
com o negócio que eu levei milênios pra construir?…
– Ora, negócios são assim! Livre concorrência… Quem
pode, pode - essa é a lei da selva, não é?
– De selvas aqui entendo eu! - e lá nunca foi como vocês
dizem, não: pra cada ato de concorrência, que vocês enxergam, existem dezenas de atos de parceria que vocês
não querem enxergar.
… Mas, enfim, eu já disse: o que é que você quer?
– Negociar, eu já disse.
– Mas negociar o quê, criatura? Acabou com meu negócio, deixou a mim e aos meus filhos à beira da fome… - e
agora vai querer que eu negocie o quê?
– Justamente! Fiquei tão preocupada quando vi que você
não está dando conta do recado com os seus filhos…
… E, por outro lado, eu também ando com problemas:
estou com uma falta bárbara de mão-de-obra nas plantações que eu comecei no Brasil, na Virgínia, em Cuba… nos
meus projetos de desenvolvimento para o bem de todas as
terras do mundo, você sabe.
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… E você aqui, precisando de dinheiro. Vende uns filhos
pra mim, vende?
– O quê??? Você tem coragem de vir aqui na minha
casa pra… Escuta: fora! Fo-ra! Fora daqui!
– Ora, comadre! Não vai dizer que nunca houve escravos
na sua casa!
– Houve sim, não vou negar - mas como na sua, nunca!
Alguns aqui, outros ali, reforçando o trabalho - mas meu
povo inteiro nunca deixou de trabalhar. Nunca tive cidades
gloriosas em que os cidadãos só conversavam o dia inteiro,
à custa de quatro escravos cada um!
– Ora, vá, comadre, eu pago bem!! Olhe o aperto que
você está passando, eu queria ajudar…
– Não me chame de comadre! Eu conheço as suas ajudas. E sei muito bem como você costuma tratar quem lhe
cai nas mãos. Vai, vai, fora. Fora daqui!
– Ah, é assim, comadre? Tá bom. Mas eu volto. Pode
deixar, que eu volto. Não pense que Europa desiste fácil,
não!
Parece que a dona vai embora. Vai pro porto… Mas não…
ela não tá indo pro navio, não. Tem uns barracos ali… Tá
com cara de zona, entendem? Tem um pessoal bebendo…
São africanos. O que é que ela vai fazer lá, toda arrumada
desse jeito?
– Despeitadosss!… Decaídosss!… Marginais!… cheguei!!
– Viva!!!
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Nossa, de repente a dona toda elegante ficou a vulgaridade em pessoa… De cachaça e charuto, cuspindo… Tá entrando num jogo de cartas com os outros.
– Ô… escuta, ô Chacal… Você não acha que essa mãe
velha de vocês… - essa madrasta - anda meio gagá?
– Se eu acho? Eu não acho não: eu tenho certeza! Olha só:
você chega aqui, traz pra gente o que tem de mais moderno no mundo… e a velha… nem tchuns. Não se toca. Fica
insistindo em viver lá do jeito dela, de séculos atrás…
– Viva a dona Oropa!
– VIVAAAA!!!
– Ah, deixa disso, pessoal… Mas, escuta, Chacal…
– Fala, Oropinha!
– E que tal se eu ajudasse… Se eu desse uma força pra
vocês… tomarem conta logo dessa casa! Você tem razão,
são outros tempos! Ficar parado não dá…
– É… É de pensar.
Tinha um outro sujeito ali, quieto, enfarruscado, que de
repente levantou:
– Eu topo tudo! Depois que a velha pôs no trono aquele
idiota do meu irmão… Arrrre!, que eu ainda quero ter
o prazer de tirar ele de lá na ponta da lança. Triturar
aqueles ossos!
– Lança?! Que lança, ô Crocodilo! Eu tenho coisa muito
melhor…
– ???
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– Vocês ainda não viram as armas da titia, não? As belezinhas?… Pois é!
– É, mas… isso nunca foi pra nós, né?
– Mas por que não!? Vocês não querem testar minhas
belezinhas, não?
… Olha, é fácil! O negócio é o seguinte: Eu estou
precisando de-ses-pe-ra-da-men-te de braços pras minhas
plantações. A velha está aí cheia de filhos e não quer
colaborar.
… Então: eu passo pra vocês umas arminhas… Vocês
tomam conta da casa da velhinha… e me vendem uns
escravinhos, que tal? Ficam com a casa… e eu ainda trago
mel do Brasil pra vocês: fornecimento contínuo de fumo de
rolo e cachaça.
– Aí eu senti firmeza. Senti firmeza, que isso é lucro
certo: quem entra fundo na cachaça e no fumo, depois
vende a mãe pra não ficar sem. É lucro garantido mesmo.
– É isso aí: eu vejo que vocês entendem: negócio é
negócio. Na moral do mercado não tem isso de irmão,
sobrinho, primo, mãe: mão de obra é mão de obra.
Parece que o pessoal se assustou pouco. Se entreolharam
sérios, mas ninguém disse nada. Acho que ela percebeu, tá
dando uns tapinhas nas costas do Chacal…
– Mas não é que tenha que ser assim, né? Só quando for
o caso, é claro.
… Olha, o meu plano é o seguinte: um de vocês vai no
reino de lá e avisa que os de cá estão comprando armas.
Aí os de lá vêm correndo comprar. A gente avisa os de cá,
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e aí eles compram de verdade. Todo mundo vai guerrear! e nós aqui olhando de fora. Todo mundo faz prisioneiros
de todo mundo. Aí a gente aparece lá, fica encantado com
a boa oportunidade para ambas as partes, solta uns
trocos e retira os prisioneiros. Prisioneiros de um,
prisioneiros de outro, tanto faz. Caiu na rede é peixe!
– É isso aí: um plano racional. Você tem razão,
Oropinha: isso aqui tem que mudar.
– É… não é por nada não, mas… modéstia a parte, Dona
Europa sempre tem razão. E então: fechado?
– Eu topo!
– Eu também!
– É pra já!
Saiu todo mundo, não ficou ninguém no barraco. Mas…
Que barulho é esse, agora? Um tropel… Poeira…
Fumaça!… Credo, é a casa da Mãe! Saqueada…
Incendiada! Olha ela lá, a Mãe África… cambaleando, toda
ensanguentada, entre as bananeiras do quintal…
E agora, o que é que tá vindo de lá? Uma fileira enorme
de gente amarrada com correntes! Amarrados uns nos outros, tropeçando, ensanguentados… E outra fileira… e mais
outra. De todos os lados! A poeira e a fumaça tomam conta
de tudo, do continente inteiro!
Os acorrentados estão chegando ao porto. No porto tem
duas cadeiras altas… dois tronos. Um de ferro, o outro
branco… de marfim. No trono branco tem um sujeito vestido
de bispo - um branco. Ele vai borrifando água e dizendo
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“em nome do Pai, do Filho…” - não pode ser, isso é um
batismo??
Em seguida eles são tocados por um negro com chicote - é
o Crocodilo! - pra serem marcados por uns brancos, com
ferro em brasa - como gado, de um em um. No trono de ferro
tem outro negro. Ele está acertando contas com a dona
elegante… pegando dinheiro… - é o Chacal.
Olha lá o navio - não, na verdade tem vários navios.
Estão aqui mesmo, neste lugar, logo ali na frente, perto de
uma fortaleza. E… Idriss! Ayoká!… Parece que tem uma
coisa me puxando pra lá… Tá me puxando… Me tira
daqui!!
Ayoká mexeu rápido no equipamento, enquanto Idriss foi
amparar Túlio, que havia saltado da cadeira e começava a
cambalear sem rumo. Cristiano também veio ajudar. Túlio foi
posto sentado no chão, e aí perguntou, sem saber pra quem:
– Que força estranha era aquela, que me puxou pro navio?
Idriss respondeu:
– Naquele momento tinha um homem sendo embarcado um homem avaliado como um escravo de alta qualidade:
trocado por seis rolos de fumo. Era um pedaço seu, mesmo,
entrando no navio: um seu tatatatatataravô.
Ao ouvir isso Túlio se ergueu, como se revigorado por um
susto. Olhou em torno, viu os chegados, os colegas de viagem
em volta, e falou:
– Vocês vão me dar licença um momento.
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A Porta Sem Volta (Porte du Non Retour),
memorial da escravização em Uidá, no atual Benin.
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Andou apressado até a alguma distância do grupo, aí se largou de joelhos e deixou o choro escapar. Um choro como não
chorava desde os três anos de idade, de sacudir e retorcer o
corpo, entremeado com verdadeiros urros que pareciam subir
e varar o céu.
Não havia no grupo quem não entendesse e não respeitasse.
Acompanhavam solidários, mas a uma certa distância. De vez
em quando, alguém comentava apenas: “precisa sair”.
Finalmente sentou e olhou o mar: o choro tinha parado.
Sentiu-se leve. Olhou para o lado e viu Ayoká com um pote de
água e seu sorriso cúmplice de sempre. Pegou o pote, bebeu,
lavou o rosto, despejou o resto na cabeça e se levantou,
inteiro:
– Vamo em frente, pessoal! - tão esperando o quê?
Estavam esperando justamente isso: a sessão de risos e
abraços!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 47
CRIAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMO MEIO DE DOMINAÇÃO. A fala
do personagem Chacal: “Quem entra fundo no fumo e na cachaça, depois
vende a mãe pra não ficar sem; é lucro garantido mesmo” não é fantasia de
algum moralismo barato: é fato registrado nos estudos de História. Há
muitas outras situações na história do colonialismo que se enquadram nesse
conceito geral - como a Guerra do Ópio, movida pela Inglaterra para forçar a
China a continuar comprando a droga, em meados do século 19.
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DESTRUIÇÃO DA ECONOMIA AFRICANA PELA GLOBALIZAÇÃO EUROPEIA.
Sendo de importância central para a compreensão da realidade atual, este
tema aparece repetidamente, sobretudo nos capítulos 7, 27 (seção A maior
falsificação da história), 33, 42 e 47. Nossa fonte principal para isso foi
DAVIDSON, bem como o capítulo XIII de DIOP.

48: Samba
Foi quando ouviram sons na direção de umas árvores próximas, como “falas” espaçadas tocadas num bongô ou instrumento parecido. Outros instrumentos responderam. As falas
aumentaram, foram entrando mais instrumentos, e aí do meio
das árvores foram saindo bem uns dez rapazes e garotas, tocando e dançando, com vestimentas diferentes de tudo que
haviam visto na viagem - mais pra decorar o corpo que para
cobri-lo, podia-se dizer.
O grupo vinha ao encontro deles com simpatia e alegria, como sabendo o que era mais preciso no momento.
Pra completar, em muitos momentos tanto os toques quanto
a dança faziam pensar demais no samba brasileiro, mesmo
não sendo idêntico. E como samba se pensa com o corpo, não
deu outra: quando se viu, já estava todo mundo dançando e
confraternizando com os recém-chegados.
Aí o toque parou de repente - mas antes que alguém pudesse protestar, descobriu-se a razão: os novos amigos fizeram
aparecer coisas de comer e um refresco levemente fermentado.
Um dos brasileiros falou:
– É aluá! Aluá de abacaxi.
Ao que um dos jovens locais respondeu:
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– O nome aqui é quissângua de ananás.
Quando Idriss viu todos alimentados e refrescados, anunciou:
– Hora de voltar ao século 21!
– Ah, mas agora que a gente estava fazendo amizade com o
pessoal do lugar…
– Não se preocupem, eles vêm com a gente: eles também
precisam voltar!
– Hã?
Mesmo sem entender direito, todo mundo se amontoou nos
tapetes, a paisagem tremeu, e…
– O QUÊ?
Estavam na beira da praia, mas em plena cidade - e cidade
grande. Um mar de casas, alguns prédios, aviões de carreira
pousando e decolando logo atrás. Olharam pros novos amigos
e os encontraram em roupas atuais, sem diferença com as de
Túlio ou Cristiano.
– Onde é que a gente está, afinal?
– Estamos na Samba – respondeu um dos rapazes, com um
sotaque que puxava pro lusitano sem ser veloz e tenso como
este.
– Engraçado, no Brasil a gente diz no samba - mas eu queria
mesmo é saber o nome do lugar. E, aliás, a gente nem está
dançado mais…
O novo amigo riu:
– Eu sei… mas Samba é o nome do lugar.
– O quê?
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Parque da Estrada da Samba (Luanda)
Disponível em http://wikimapia.org/23623867/pt/Parque-da-Estrada-da-Samba
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– É uma região de Luanda, mais ou menos entre o aeroporto
e o mar.
– Então… estamos em Luanda!
– Sim, estão - e sejam bem-vindos! Mas, escutem, precisamos nos organizar e ir rápido para o local da plenária.
– Espera aí, você também…
– Isso: também estamos no CONPAFRATE. Somos da equipe
local da ACORDA.
– Que ótimo! Assim a gente não vai precisar se explicar!
RISOS
– Escuta, é longe?
– É na região central - a 13 quilômetros.
– Ih, rapaz… distâncias paulistas! Eu tinha pensado em ir a
pé, mas…
– É, não dá…
– Mas quem sabe a gente podia ir no transporte público, com
vocês, pra ir conhecendo a cidade…
– A ideia é ótima - mas está anoitecendo e o trânsito vai estar um inferno!
– Já vi tudo: nem preciso voltar pra São Paulo: aqui é tudo
igual…
– Ah, é? E a praia?
– É… não está aqui quem falou!
Ayoká tinha ouvido as últimas falas e interveio:
– Mas vocês vão ver que vale a pena fazer este último trecho
no tapete - e antes que termine de escurecer.
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Houve mais umas falas rápidas combinando coisas com os
demais, e decolaram.
De fato! A vista da cidade, com suas várias restingas formando lagunas ou baías, era deslumbrante. Também chamava
atenção a luz do poente sobre o mar - coisa que jamais se vê
no Brasil. Mas também se viam vastas, imensas favelas, o que
começou a deixar Túlio embatucado.
Os tapetes pousaram no terraço de um prédio, lembrando
Túlio de sua chegada em Dakar. Olharam um pouco em volta:
– Mas a cidade é enorme… Quantos habitantes pode ter?
– Procure na internet e você vai encontrar as informações
mais desencontradas: desde que tem menos de 3 milhões na
Região Metropolitana, até que tem mais de 8 milhões. Parece
provável que esteja entre 5 e 6 milhões. Se for isso, está passando ou já passou a região de Belo Horizonte como terceira
aglomeração urbana de língua portuguesa no mundo - atrás
apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.
– Fantástico!
– Mas não sei se é bom, esse crescimento excessivo. Luanda
está hoje entre as cidades mais caras do planeta - talvez a
mais cara.
Depois dessa, Túlio tinha certeza de que estava embatucado.
Queria fazer mais perguntas aos angolanos, mais ia ficar pra
depois: todo mundo já se encaminhava ao auditório.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

V-34

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

A VIAGEM DE TÚLIO
São Paulo . Dakar . Audagost . Kumbi Saleh . Segu . Djenê . Mópti . Tombúctu . Kano . Tassili n’Ajjer .
Gizé . Assuã . Kerma . Napata . Meroé . Cartum . Ruwenzori Kilimandjaro e portos suahíli .
Nairóbi . Adis Ábaba . Gondar . Áksum . Lalibela . Monte Camarões . Luanda
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49: O pianista brasileiro e a escritora angolana
Logo ao entrar, uma surpresa: o pianista Hércules Gomes,
que haviam conhecido na abertura em Tombúctu, estava no
palco tocando.
– Que ótimo! Costuma ser uma chatice esperar em auditório
até a sessão começar!
Mas não continuaram falando: o moço era fera nas teclas e
seduzia a atenção por inteiro. Ademais, o fato de o instrumento ser de origem europeia e de a música vir do Brasil não produzia nenhum choque com a vivência cultural de raiz que haviam tido há pouco: a rítmica rica e complexa desta música
conversava perfeitamente com a que tinham visto, ouvido e
dançado há pouco, na praia da Samba.
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Ao final da terceira peça, Hércules se levantou, agradeceu os
abundantes aplausos, e parecia embatucado frente aos pedidos de “mais um”. A um sinal positivo de alguém da organização, engatou mais uma peça. Ainda nos últimos compassos
desta, um foco de luz chamou atenção para a presença da Mãe
no lado direito do palco. Passou-se sem quebra da música para a sua fala:
– Que enorme satisfação é estar com vocês mais uma
vez desta forma, queridos filhos e filhas! Temos bastante a
conversar, mas quero antes de tudo agradecer ao nosso
Hércules Gomes por ter aceitado enriquecer nosso
encontro com um pouco da sua arte.
Como vocês sabem, o Hércules é um dos nossos
convidados do Brasil - e imagino que a esta altura alguns
de vocês já tenham notado que, desde o Monte Fako, o
Brasil tem aparecido bastante nas falas - e agora nessa
outra fala que é a música.
Cabe esclarecer que é intencional: na parte final de cada
congresso, costumamos dar um foco especial em uma
determinada região ou aspecto da diáspora - e nesta
edição o foco escolhido foi o Brasil. Houve razões para
isso, das quais vocês saberão logo mais.
Neste momento, na qualidade de presidente nata da
ACORDA - Associação para a Consciência da Relevância
da África - quero chamar para compor a mesa o presidente
de honra do nosso Conselho Inspirador Transtemporal,
Dr. Cheikh Anta Diop.
(APLAUSOS ABUNDANTES)
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Quero convidar também o atual presidente do Comitê
Científico do mesmo Conselho, o Dr. Juliano Moreira, que
será nosso debatedor.
(MAIS APLAUSOS. Túlio notou com surpresa que o Dr. Juliano
havia “vestido outra idade” para esta sessão: agora não
aparecia como um senhor de meia idade, e sim como um
ancião que transbordava experiência e sabedoria).
Chamo agora três dos nossos Coordenadores Executivos
que, entre outras coisas, representam aqui três vertentes
culturais com longa participação na construção da nossa
rica e diversificada história:
… Ayoká Oladapò, da Nigéria, representando a vertente
cultural tradicional…
… Makda Degu Brehan, da Etiópia, representando a vertente cultural judaico-cristã…
… e Idrissa Traorê, do Máli, representando a vertente
cultural islâmica.
Finalmente, chamo os dois convidados especiais desta
noite:
… o poeta brasileiro João da Cruz e Sousa, que nos procurou para compartilhar certas inquietações que avaliamos serem do interesse de todos e todas aqui;
… e, representando o país que nos recebe para a finalização do 3.º CONPAFRATE, tenho a honra de chamar à
mesa a escritora angolana Isabel Ferreira - a quem entrego a palavra pelos próximos minutos.
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– Que coisa maravilhosa é
ver tantas irmãs e irmãos inclusive alguns muito jovens!
- reunidos num evento pela
transformação do mundo que
é antes de tudo um mutirão
de construção de conhecimento, de produção de
entendimento, de geração de
consciência.
Eu tinha apenas quinze
anos quando me juntei às
Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. A
renitência do colonialismo não havia deixado outra opção
ao nosso povo - mas já nesse momento eu sentia que uma
vitória política sem conteúdo cultural seria uma vitória
vazia, incapaz de realmente transformar a vida. Nas noites
em torno à fogueira nos acampamentos da guerrilha, eu
cantava, declamava, representava - fazia o possível para
manter acesa em nós a vida cultural, que é, afinal, o que
nos faz e nos mantém humanos.
Mais tarde me graduei em Direito e em Dramaturgia, e
enveredei por uma carreira literária em poesia e prosa,
dedicada em boa parte a trazer à tona a nossa perspectiva
enquanto mulheres, que, apesar de todos os avanços,
continuamos sendo confrontadas pela opressão tradicional
do machismo.
Por isso é com tanta satisfação que vejo vocês aqui, debruçando-se sobre a nossa história e cultura tanto no sen-
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tido da recuperação e preservação quanto no da criação
inovadora, duas bases indispensáveis para uma vida cultural consistente - o que, por sua vez, é condição para
qualquer vitória duradoura, capaz de se desenvolver e dar
frutos sem se extraviar do seu sentido legítimo, que é
sempre o de garantir a possibilidade de uma vida digna
para cada pessoa e para todas, sem exceção.
A professora e deputada Antonieta de Barros e a ativista
cultural Maya Angelou se levantaram de um salto,
ovacionando a fala da colega Isabel Ferreira - no que foram
logo acompanhadas por todo mundo. A Mãe - agora sentada
como presidente da mesa - agradeceu calorosamente a
participação e passou a palavra adiante.
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULOS 48 e 49
DANÇAS ANGOLANAS. As observações foram feitas com base em diversos vídeos,
porém em especial YOUTUBE 2010 e YOUTUBE 2011 (ver Bibliografia Geral).
PESSOAS VIVAS COMO PERSONAGENS. Tivemos fortes razões para desejar
incluir tanto o pianista Hércules Gomes quanto a escritora Isabel Ferreira
(autora do recente O guardador de memórias, entre outras obras em poesia
e em prosa), mas tomamos o cuidado de entrar em contato com os dois, que
autorizaram a menção ao seu nome. A fala atribuída a Isabel Ferreira foi
redigida por nós, com base em dados biográficos e em opiniões suas
emitidas em entrevistas, especialmente em GALLO. Somos muito gratos pelo
fato de Isabel, que também é uma profissional da palavra, não ter se oposto
a isso. O mínimo que podemos fazer em retribuição é convidar a todos a
conhecermos mais de Isabel Ferreira, em suas palavras originais!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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50: A plenária em Luanda olha para o Brasil
– Nossa querida colaboradora Ayoká Oladapò vai agora
apresentar uma sinopse dos motivos que nos levaram a escolher o Brasil como foco da finalização deste CONPAFRATE.
– Obrigada, Iyaiyá - vou pelo menos tentar – respondeu
Ayoká, duplicando a palavra “mãe” para engrandecê-la no
sentido de “matriarca”.
Nosso ponto de partida foi o fato de que, entre todos os
países do mundo, o Brasil é o país com maior número de
afrodescendentes.
– Mas não é todo mundo afrodescendente, pelo que a ciência
diz hoje? Por que não dizer simplesmente “negros”?
– Sim, todo mundo é afrodescendente tanto no sentido da
difusão dos homininos há milhões de anos, quanto da espécie
Homo sapiens há dezenas de milhares de anos - mas nesse
sentido a palavra nem seria necessária, já que “afrodescendentes” seria sinônimo de “humanidade”, não é mesmo?
O uso dessa palavra só faz sentido quando nos referimos
a uma parcela específica da humanidade, que queremos
pôr em foco por um determinado motivo - uma discussão
histórica ou sociológica, por exemplo.
Uma palavra não tem sentido em si mesma: cada sentido
de uma palavra lhe foi atribuído por um determinado grupo
de falantes, para seu uso coletivo em um determinado momento - momento que pode durar minutos ou séculos. Ou
seja: o sentido é uma questão de “vamos combinar”.
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No nosso uso aqui, afrodescendente é qualquer pessoa
nascida fora da África que seja inteira ou parcialmente
descendente de negro-africanos modernos.
E com negro-africanos modernos nos referimos às populações africanas identificadas como negras do século 15
para cá.
Isso, pra começar, evita possíveis confusões derivadas
da mudança do perfil populacional da faixa mediterrânea
da África ao longo da história.
Do século 15 para cá, porque só aí contingentes populacionais significativos voltaram a deixar a África, desde a
expansão pré-histórica do Homo sapiens durante a última
glaciação. Os africanos que possam ter saído da África no
entremeio parecem ter sido em número insuficiente pra
que suas descendências se firmassem como populações
com características diferenciadas; terminaram se dissolvendo nas outras populações.
Claro que não se deve falar disso sem registrar que do
século 15 ao 19 os africanos não saíram da África: foram
arrastados por europeus para serem usados como ferramentas na expansão de seu poderio para fora da Europa.
No século 20 falou-se de uma segunda diáspora, constituída por africanos que estariam migrando voluntariamente por interesses de estudo, trabalho e outros - mas isso
foi logo suplantado por um êxodo só aparentemente voluntário, de pessoas fugindo do caos que o colonialismo deixou e ainda instiga no continente. De certa forma, indo em
busca das condições que os europeus arrancaram da África e levaram pra casa.
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Quanto a dizer simplesmente “negros”, nós também
dizemos, quando cabe; não temos nada contra essa
palavra - mas o campo conceitual coberto por ela não é
idêntico ao coberto por “afrodescendentes”. Às vezes o que
queremos dizer é bem expresso por “negros”; às vezes, é
expresso com mais objetividade e exatidão por
“afrodescendentes”. É só.
Enfim, eu dizia que o Brasil é o país com maior número de afrodescendentes.
Isso poderia ser um dado lindo, pura alegria, se não decorresse do fato de que o Brasil foi o país do mundo que
recebeu maior número de africanos escravizados.
Além disso, o Brasil foi o último país ocidental a tornar
ilegal a escravidão.
Isso significa que, entre os países modernos, o Brasil é
aquele que mais recorreu ao escravagismo para
se construir … e o Brasil pós-abolição não é outro país: é a continuação daquele mesmo. Quase tudo o que se faz no Brasil de
hoje, ainda é feito em cima de alicerces e estruturas cuja
massa foi feita com o nosso suor e o nosso sangue.
Não falo apenas de estruturas materiais: as estruturas
sociais e culturais do Brasil Colônia e do Brasil Império
eram completamente impregnadas de ideias e de práticas
escravagistas. Essas ideias e práticas não se dissolvem por
si: se não forem descontruídas ativamente, permanecem
atuantes na sociedade, seja de modo escancarado ou disfarçado. E a verdade é que até agora não se conseguiu
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desconstruí-las, seja por falta de interesse e de empenho,
seja por ainda não terem sido encontradas estratégias
adequadas.
Com isso, o modo de pensar da maioria dos brasileiros
ainda é marcado pelas ideias e práticas escravagistas, ou
por consequências destas. O fato de que nem percebam
que é assim mostra apenas a profundidade com que isso
se entranhou. No cotidiano brasileiro, muitas atitudes
brutalmente ofensivas à dignidade humana nem são notadas, pois sua permanência ao longo de gerações e gerações fizeram parecer que isso é “o natural”.
Nos últimos anos, certas políticas públicas afirmativas
têm sido tentadas com considerável sucesso, especialmente no acesso à educação - mas encontram uma oposição
feroz de boa parte da sociedade, confirmando mais uma
vez que as ideias racistas que “justificam” o escravagismo
continuam muito bem e vivas na sociedade.
Para completar: atualmente, entre cada 100 mil jovens
brasileiros brancos, 28 morrem assassinados; já em cada
100 mil jovens brasileiros negros, 71 morrem
assassinados. Isso são dados recentes, de 2012. E, vejam
bem: essa é a média do país. Há um estado em que a taxa
de homicídios de jovens é de 19 para os brancos e de 166
para os negros!
Como se não fosse bastante, com muita frequência há
participação das chamadas forças de segurança nessas
mortes dos nossos jovens, e os fatos documentados
mostram que isso acontece porque elas agem de modo
praticamente idêntico ao dos antigos capangas dos
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proprietários de escravos. Parece que até hoje ninguém se
deu o trabalho de projetar e formar forças de segurança
dignas desse nome, no Brasil: apenas deram novos nomes
aos velhos capangas.
Enfim: diante dessa matança contínua de jovens negros
do sexo masculino, não há como não lembrar das práticas
de antigos reis, e também de certos animais, que buscavam manter a sua dominação eliminando todos os machos
que pudessem vir a concorrer pelo seu lugar.
Acho que era isso o que eu tinha a informar.
Em meio aos aplausos, Túlio permanecia boquiaberto e de
olhos úmidos: a garota com quem vinha trocando gestos e
olhares de encantamento, essa garota a quem ele tinha
preferido nem falar de sua vida no Brasil, essa garota
já conhecia a sua vida - e até a entendia bem mais do que ele
mesmo já tinha conseguido entender até agora!
Em segundo lugar, se ele alguma vez tinha tido dúvidas
quanto a ir fundo nos estudos, agora nem lembrava disso.
Entre outras coisas porque, pra lá da mera atração natural,
sentia que queria ser digno de Ayoká, queria saber que
justificava plenamente cada olhada, cada sorriso, cada piscada
com que essa garota incrível já lhe havia presenteado.
Acontecesse o que viesse a acontecer - já que não moravam
apenas em cidades mas em continentes diferentes.
Ainda bem que os mais vastos pensamentos podem ocorrer
em frações de segundo - assim não perdeu nenhuma das palavras seguintes da Mãe:
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– Em resumo, meus filhos, ao contrário do que muitos
entendem quando ouvem expressões como “o maior país
negro fora da África”, a situação dos irmãos no Brasil não
é fácil. Vocês não acham que a luta deles merece a nossa
participação?
– Claro, claro - mas como?
– De muitas maneiras, mas a aposta fundamental da
ACORDA é que o entendimento de que se faz parte de
uma comunidade histórica e mundial de tamanha
grandeza pode fortalecer em muito a fé em si mesmo.
Mas isso permanece inútil se esse entendimento não
for sustentado por conhecimentos sólidos. Fé em si
mesmo sem base em conhecimentos pode ser ilusória. Não
costuma render nada que preste.
Também é verdade, por outro lado, que conhecimentos
sem fé em si mesmo não levam a nada - mas o conhecimento adequado pode gerar por si essa fé; e se vocês
mantiverem a fé em si mesmos em união com o cultivo de
conhecimentos sólidos, eles se combinam num sistema recursivo: um elemento vai sempre fortalecendo o outro.
Com isso, eu aposto que vocês já terão metade do que é
indispensável para enfrentar com chances a batalha do
nosso povo no Brasil.
– E a outra metade, Mãe?
– Essa vem depois! Alguma observação antes de passarmos para a etapa seguinte?
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– Eu quero registrar que a guerra contra os jovens negros
nos Estados Unidos é muito parecida com o quadro descrito apesar de este tipo de conhecimento ter sido divulgado lá bem
antes que no Brasil. Será que a ACORDA pode nos ajudar a
pensar essa questão?
A observação foi da escritora Maya Angelou, e recebeu apoio
imediato dos conterrâneos Toni Morrison, James Baldwin e
Scott Joplin.
Em seguida o compositor Saint-George falou:
– Como coronel da Revolução Francesa que fui - quando
ainda acreditávamos que ela realmente queria igualdade e
fraternidade universais - continuo acompanhando a situação
da Europa e do mundo, e estou horrorizado com o nível de
tragédia a que está chegando o êxodo de que a senhorita falou.
Será que esse também não é um assunto para nossa reflexão
em outros momentos?
A Mãe comentou apenas:
– É claro! Querido pessoal da ACORDA, vocês estão
tomando nota dessas solicitações, não é mesmo?
E agora vamos nos conceder o privilégio de ouvir o
grande poeta João da Cruz e Sousa.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

51: O poeta emparedado
– Obrigado, mãezinha e pessoal da ACORDA, primeiro
pelo convite para o congresso, e agora por esta oportunidade extraordinária de conversar sobre estes assuntos
avançados com a minha própria gente - e vou relatar um
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pouco da minha vida pra que vocês possam entender plenamente o que eu quis dizer com isso.
Nasci numa cidade ironicamente chamada de Desterro,
27 anos antes da extinção oficial da escravidão no Brasil.
A cidade era pequena, mas na qualidade de capital de província dispunha de gráficas, jornais, teatro, e professores
de qualidade para a formação dos filhos da elite.
É claro que nada disso era pra nós, negros, mas aconteceu que meu pai e minha mãe eram escravos - ele como
mestre-pedreiro, ela como lavadeira - de um militar de alta
patente; o fato de terem sido alforriados em dado momento
não faz diferença para a nossa história, pois sua vida não
mudou muito com isso.
O que faz diferença é que o Marechal e sua esposa
queriam muito ter pelo menos um filho, e nunca haviam
conseguido - e então o negrinho João da Cruz apareceu
como a solução. Com quatro anos passei a viver na Casa
Grande, ganhando inclusive o sobrenome Sousa, do
Marechal. Alfabetizado pela nova mãe, aos 7 anos o
negrinho surpreendeu a todos escrevendo poemas com
rima - e logo as portas da escola da elite foram abertas
para o filho do Marechal.
Aí talvez comece a diferença entre a minha história,
junto com a do Prof. Dr. Anton Amo, em relação à dos
engenheiros que conhecemos aqui no congresso*: apesar
de serem negros, havia escassez de gente com o preparo
técnico deles, e não muitos filhos da elite se dispunham às
agruras dos trabalhos de campo da engenharia.
* Capítulos 15 e 17.
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Já eu e os meus colegas recebemos um preparo humanístico refinado - francês, inglês, latim, grego, matemática
e ciências naturais, no meu caso. Para os filhos da elite
era indiferente que isso não lhes habilitasse a competir pela sobrevivência: cargos públicos já estavam à sua espera
desde o nascimento. No nosso caso, Dr. Amo, isso dependia de nossos patronos terem força suficiente para fazer a
sociedade nos engolir. O seu patrono pode não ter chegado
a ser o Czar de Todas as Rússias, como o do General
Hannibal, mas também não era fraco; só que um dia ele
faleceu e o deixou sem cobertura.
O “meu” marechal morreu quando eu ainda tinha oito
anos, mas seu capital de prestígio foi capaz de me bancar
por ainda um bom tempo, dentro daquela cidade. Aí, dos 19
aos 27 anos eu escrevia regularmente nos jornais e podia
me dar o luxo, junto aos meus contemporâneos de escola, de ridicularizar as figuras tradicionais da província com nosso movimento de
guerrilha literária - uma “guerrilha”
de filhos da elite, notem bem. Eu
andava vestido sempre “nos trinques”; não digo que era um playboy
porque a gente tinha conteúdo, nós
éramos mais dandies ao modo de
Baudelaire ou de Oscar Wilde.
Quando eu tinha 21 anos o imperador nomeou como presidente da província o Dr. Gama Rosa - só onze anos mais
velho que eu, e uma pessoa do estilo da nossa turma. Fez logo amizade com a gente - e, naqueles tempos em que seu
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cargo lhe dava o poder de nomear quem quisesse para o cargo que quisesse, tratou de nos garantir. Eu tinha 22 anos
quando ele me designou Promotor Público da cidade de Laguna - mas os políticos de lá consideraram isso uma ofensa
e não me deixaram assumir. O Gama Rosa foi logo mandado
para outro lugar, e a batalha foi perdida sem apelação.
Foi só aí que comecei a entender que, não importava que
eu fosse ainda mais capaz que os colegas, a sociedade não
estava mesmo disposta a dividir o lugar dos seus filhos
com um filho dos animais que tinham sido importados
para fazer o trabalho bruto, de modo que eles lá pudessem
apenas mandar.
Aqui preciso retroceder uns passos para explicar essa
história de “mais capaz”: no Ateneu Provincial eu havia
sido aluno do naturalista alemão Fritz Müller, que
mantinha correspondência com a nata científica da
Europa da época, inclusive com ninguém menos que
Darwin. Soube-se depois que o Prof. Müller usou o meu
caso como argumento antirracista nesses debates, ao
declarar que seu aluno mais brilhante no Brasil era um
negro - e negro de pai e mãe. E a mim mesmo, o Prof. Fritz
declarou que eu estava destinado a ser “um homem ilustre
do Brasil”. Pobre e querido Prof. Fritz - grande biólogo…
mas ao que parece ignorava a sociologia!
Agora vou acelerar a minha história: em 1888, ano da
abolição, vários dos meus colegas já haviam se mudado
para o Rio de Janeiro, capital do Império, e achavam que
meu lugar era lá. Passei uns meses no Rio a convite deles,
mas nenhuma porta se abriu. A frustração foi grande,

V-50

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

mas, mesmo assim, dois anos depois resolvi tentar de novo a sorte na agora capital da República.
Desta vez até consegui espaço em jornais, mostrei a cara
nos meios literários… mas eu mesmo logo provocava o fechamento das portas com minha obsessão por mostrar
que eu era melhor que os brancos justamente num campo
que eles consideravam distintivo do seu alto grau de civilização: a literatura.
O fato é que é bem possível que eu fosse mesmo o literato mais culto do Brasil naquele momento - sem discutir se
minha produção era a melhor - mas a quase totalidade da
sociedade insistia em me tratar como se eu fosse um zero.
Talvez eu tivesse ficado satisfeito com ser considerado
alguma coisa - mas frente a esse “zero” eu não aguentava e
explodia afirmando que, muito pelo contrário, eles é que
não chegavam aos meus pés. O que por alguns momentos
podia até servir de motivo de riso pra eles - depois, no “a
sério”, eu era punido com portas cada vez mais fechadas.
E tudo o que o meu grego e o meu francês conseguiram foi
um serviço de escritório modestíssimo na Estrada de Ferro
Central do Brasil; modestíssimo e mal pago.
E isso foi justamente no momento em que inventei de
casar. Gavita era uma negra linda - mas, como eu, criada
por um casal branco. Corpo como o meu, cultura como a
minha, teria tudo pra dar certo - se a gente tivesse aprendido a viver sem ser debaixo das asas dos brancos.
Dali a dois anos tínhamos dois filhos - Raul e
Guilherme - mas passávamos tanta necessidade que
Gavita perdeu a razão por seis meses. Voltou, mas aí a
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Fome já havia aberto a porta da nossa casa para sua
grande amiga Tísica - hoje mais conhecida como
tuberculose. Gavita ainda teve Rinaldo e engravidou mais
uma vez - mas a tísica me levou antes que eu conhecesse
o João Júnior, e antes de completar 36.
Por mim, meus amigos, confesso que foi até um alívio ir
embora de um mundo onde não encontrava lugar. Mas o
que foi que eu deixei? Nos três anos seguintes, a tísica levou Raul, Guilherme, Rinaldo e a própria Gavita. João Júnior resistiu por mais tempo, mas aos 17 também se foi.
Senhores, o Prof. Fritz estava enganado: que homem
ilustre do Brasil eu cheguei a ser?
Cruz e Sousa se deteve, como perdendo o rumo da fala dentro da emoção.
– Claro que é um homem ilustre, João – interveio alguém. –
A sua poesia é considerada a mais refinada que já se produziu
no Brasil!
– Ao diabo a minha poesia! – gritou João com uma
pancada na mesa, assustando a todos. – Eu sei o quanto a
minha poesia é boa, mas ninguém tem sequer o direito de
apreciar o seu refinamento - nem mesmo eu - enquanto
um só dos nossos moleques ainda morrer assim: na fome,
no abandono, no descaminho por falta de opção decente,
ou com a bala dos capangas dos que se acham donos
do mundo!
Enfiou a cabeça entre as mãos com os cotovelos na mesa e soluçou silenciosamente. Desta vez ninguém ousou sequer murmurar. Depois de um ou dois minutos, recomposto, João prosseguiu:
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– O ponto em que eu quero chegar, minha gente, é o
seguinte: que educação foi essa, que me tornou incapaz de
sobreviver nas condições em que o restante da minha gente
sobrevivia e sobrevive até hoje? Não que a educação
devesse me conformar com essa situação - mas também
não devia me desvincular dela.
Que educação é essa que retira de você toda a sua
identidade cultural, instala no lugar a identidade de um
outro grupo - pra depois esse grupo olhar na sua cara e
dizer “não adianta, você nunca será um de nós”! E aí, se
você voltar à sua gente de origem, vai descobrir que não
têm mais histórias em comum, sentidos em comum
vinculados às palavras e às coisas em torno…
Por isso eu entendi o Prof. Amo quando relatou que,
depois de voltar à sua aldeia de origem, terminou seus
dias num forte europeu na costa africana: “um lugar na
África que não era África, um pingo de Europa que não era
Europa: um nada”.
Não me entendam mal: formalmente, eu nunca neguei
minha pertença ao povo negro - inclusive participei do
movimento abolicionista com artigos nos jornais e com
palestras na viagem que fiz por toda a costa brasileira
colaborando com uma companhia teatral.
Mas se vocês forem além dos artigos de jornais, até a
minha obra literária - que é onde se coloca o que se acha
que vale a pena deixar como nosso legado - vocês vão
encontrar um ser conturbado, aspirando por ideais
sempre expressos em palavras como brancura, alvura,
neve - e, embora considerando a cor negra também
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necessária e importante, sempre a associando com
palavras como feiura, grotesco, monstruosidade, maldição.
Entendam que eu vivi no auge da campanha de falsificação e difamação da história da África e dos povos negros. O Prof. Fritz Müller pode ter escrito a Darwin que eu
era a prova da inteligência dos negros, mas o que eu lia o
tempo todo - e eu lia muito - era que os biólogos evolucionistas haviam provado a nossa inferioridade. Como o Dr.
Diop relatou lá nas pirâmides, esses “cientistas” escreviam
coisas como “os negros estão abaixo de certos macacos na
escala da evolução”, ou “o cérebro de um negro adulto
equivale ao de um feto branco com sete meses de gestação” - sem nem falar do artigo intitulado Provas bíblicas e
científicas de que o negro não é membro da raça humana.
Eu não acreditava nisso - sentia que não era verdade mas também não tinha nenhum argumento concreto com
que rebater! E aí...
Permitam-me citar uns fragmentos do meu poema em
prosa “Emparedado”, que encerra o último livro que deixei
organizado antes de morrer. Saltarei vários trechos, para
objetivar:
É por isso que eu ouço, no adormecimento de certas
horas, uma voz ignota - talvez acordes da grande Lira
noturna do Inferno - a murmurar-me:
“Tu és dos de Cam - maldito!… Falas em Abstrações, em Formas, em Espiritualidades, em Requintes,
em Sonhos! Como se tu fosses das raças de ouro e da
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aurora, se viesses dos arianos, depurado por todas as
civilizações, célula por célula, tecido por tecido…
Artista! pode lá isso ser se tu és d'África, tórrida e
bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto,
tumultuando de matas bravias, arrastada sangrando
no lodo das Civilizações despóticas, torvamente
amamentada com o leite amargo e venenoso da
Angústia!
Artista?! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa
longínqua região desolada… Criação dolorosa e
sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada
África grotesca e triste, gênese assombrosa de
gemidos, … dessa África dos Suplícios sobre cuja
cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus
arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições
eternas!”
Era como uma gravação instalada dentro do meu corpo,
humilhando permanentemente este corpo - talvez, como
vocês diriam hoje, um vírus de
computador. Mas, mesmo se eu
sentisse que era uma infâmia
mentirosa, não havia nenhum dado
gravado em mim que me habilitasse a
responder. Ninguém ensinava nada
do que nós vimos aqui neste
congresso - ensinavam só as
mentiras em contrário.
Morri sem ter respondido.
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Por isso tudo, minha gente, quero concluir minha fala
com dois apelos:
Primeiro, o apelo de que se levem adiante iniciativas
como esta, da ACORDA, de dar a conhecer a nossa
história cultural, especialmente aos nossos jovens. A
todos os nossos jovens. E também aos jovens dos outros
povos, é claro, pois precisam saber que têm abundantes
motivos para nos respeitar como seres humanos plenos.
Em outras palavras: isto precisa ser parte integrante da
educação de todos - mas muito em especial para nós
mesmos.
Pois cada vez que alguém diz que “o caminho para os
negros é a educação”, eu penso: Sim, como para todos,
é claro - mas quê educação?
Pois vejam: o Luiz Gama venceu sem escola nenhuma,
adquiriu com o próprio esforço a educação de que precisava, não a que outros julgavam “a melhor”. Eu, como disse,
fui mandado para “a melhor das escolas”, mas como ela
não me disse nem uma única verdade sobre mim, essa foi a
pior das educações que eu poderia ter:
… estimular alguém a trair a si mesmo e aos seus os senhores acham que isso merece o nome
de educação?
Segundo: eu disse àquele rapaz do Brasil, o Túlio, que
eu queria falar com ele antes de irmos embora - e aproveito para falar aqui, diante de todos. Túlio, você está por aí?
– Estou! Aqui!
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– Túlio, você não imagina o quanto eu queria poder voltar ao Brasil, e dar lá, na frente de todos, as respostas que
eu não soube dar na minha época, aos venenos que lançaram contra nós!
Mas isso não é possível. Eu conversei com o pessoal da
ACORDA e entendi que a comunicação transtemporal que
estamos usando não pode ser empregada com muita
frequência nem para comunicação em massa. Foi por isso
que os convidados do mundo atual foram escolhidos por
seu potencial de multiplicação - inclusive você.
– Eu?!
Você é o mais jovem aqui, Túlio - é a seta que irá mais
longe, das que estão sendo lançadas neste congresso. E
você é do Brasil. Quando eu vi nos seus olhos o brilho da
avidez por entendimento das coisas, eu senti uma identificação. Pensei: acho que está aí a pessoa certa pra levar o
meu recado ao nosso povo no Brasil.
O recado não é diferente do que a Mãe disse há pouco:
investir na combinação de fé em si mesmo e conhecimentos
sólidos - pois uma coisa sem a outra não resolve.
Mas, como anexo a esse breve recado, vai o conteúdo
inteiro do que nós dois vimos neste congresso, e tudo mais
que você possa vir a encontrar nesse sentido.
E então, aceita a missão?
– Mas de que jeito eu iria fazer isso?!
– Isso você tem tempo para descobrir! Aceita?
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Túlio sentiu um frio, depois um calor, depois outro frio,
percorrendo seu corpo de cima a baixo e de volta. Dizer sim lhe
parecia loucura - mas quando pensou na hipótese de dizer não,
sentiu que isso destruiria o sentido de toda esta viagem - e
mais: lembrou do estado em que se encontrava em São Paulo
no momento em que isto tudo começou; de como isto tinha sido
a saída do momento de maior desalento e terror de toda a sua
vida. Sentiu que a viagem não era uma aventura legal que se
esgotava em si mesma, mas tinha levado uma nova luz a cada
segundo que já tinha vivido, e poderia continuar levando luz a
cada segundo ainda por viver - e que esse mesmo efeito poderia
ser passado adiante, para as vidas de outras pessoas. Sentiu,
enfim, que se dissesse não, aí é que sua vida passaria a ser
besta mesmo, pois antes havia a esperança de que algo de
extraordinário pudesse acontecer - e nesse caso o extraordinário já teria acontecido, e ele não teria tirado proveito nenhum.
Ainda durante o segundo em que esses pensamentos se
desenrolaram, ouviu sua própria voz dizendo
– Tá certo, eu aceito.
Em seguida tudo pareceu girar rapidamente, e nesse giro viu
Idrissa e Ayoká batendo mãos um com o outro, e a plateia toda
comemorando de um modo que nem parecia se dirigir especificamente a ele - para seu alívio, pois ficaria imensamente
constrangido se lhe dessem atenção demais depois de um ato
tão pessoal!
No meio disso, viu Cruz e Sousa dirigir-se à Mãe e dizer:
– Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Mãe, e a
palavra é sua. Eu já disse tudo o que precisava dizer.
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 51
“SETA QUE IRÁ MAIS LONGE”. A imagem procede do notável capítulo sobre
os filhos, em O Profeta, de Khalil GIBRAN.
DESCENDÊNCIA DE CRUZ E SOUSA. Em mais um exemplo da estranha
tendência de padrões de acontecimentos se repetirem na mesma família
(sobre o que não temos nenhuma hipótese), quando João da Cruz e Souza
Júnior faleceu, aos 17 anos, deixou grávida sua companheira Francelina
Maria da Conceição, de modo que o poeta teve um neto, Sílvio da Cruz e
Souza. Este, porém, também perdeu a mãe em pequeno - atropelada em um
desfile de carnaval! Criado por “uma paulista de boa situação financeira”
que vivia no Rio, Sílvio foi marinheiro, eletricista e pescador, e faleceu por
volta dos 40 anos, em 1955, “doente de decepção com a vida”, segundo
Ercy, a viúva - entrevistada em sua modesta casa no Realengo, Rio de
Janeiro, no centenário da morte do poeta.
Ainda segundo Ercy, em 1998 havia 36 netos de Sílvio, trinetos do poeta, de
modo que este terminou, enfim, tendo uma descendência numerosa - toda,
porém na condição de vida exígua do “povão” dos subúrbios cariocas. Até
1988 a bisneta Dina conservava um baú, legado pelo pai Sílvio, com fotos,
cartas e outros manuscritos do bisavô - até que sua pequena casa foi
derrubada por uma enchente, levando consigo sabe-se lá que documentos
inestimáveis!
Note-se que a viúva e os filhos recebiam uma pensão concedida a Sílvio pelo
Governo de Santa Catarina mediante a Lei 715 de 1952 - três anos antes de
seu falecimento. Mordomia? Pergunto-me o que terá sido feito do
patrimônio do Marechal Guilherme Xavier de Sousa, que não teve filhos
biológicos e havia concedido seu sobrenome ao negrinho João da Cruz...
(Baseado em A NOTÍCIA).
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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52: Dr. Juliano e os dramas das nossas crianças
– Obrigada, João! Espero que seu depoimento cause
inquietude em muita gente, e nessa inquietude se
descubram caminhos para enfrentar as questões tão
sérias que você nos apontou.
… E agora, Dr. Juliano, gostaria de apresentar as suas
considerações?
– Sem dúvida, Mãe. O depoimento
do João de fato aponta para questões da maior relevância para todos
nós, como indivíduos e como povo.
Vocês sabem, fui eu quem introduziu a teoria psicanalítica no Brasil, quando lecionava na Faculdade
de Medicina da Bahia, então tentarei enfrentar minha tarefa com um
olhar psicanalítico - informado não
só por Freud, também por Ferenczi
(o doutor pronunciou Férentchi),
Winnicott e outros, e também pelas neurociências do seu
tempo, que tenho acompanhado me valendo da comunicação transtemporal.
No meu entender, Cruz e Sousa está certo ao relacionar
o seu caso com o do filósofo Anton Amo - mas não se trata
meramente de duas histórias pessoais: elas apontam para
dramas que atingem com muita frequência as crianças em
geral - mas as nossas crianças no Brasil de modo ainda
mais agudo. Atingem e marcam.
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Mas elas não são “só crianças”? Não! Meus amigos: a
população adulta é constituída pelas crianças de uns 20 a
uns 60 anos atrás - e essa população inteira carrega o
tempo todo as marcas do que se passou com as crianças
que foram. E mais: tende a repassar essas marcas às novas crianças que nascem ao longo desse meio século.
Em ciência não se afirma quase nada, tudo são hipóteses, mas nesse ponto eu me atrevo a dizer que afirmo sem
risco de erro: não há como solucionar nada dos grandes
dramas da humanidade - dramas sociais, coletivos, não
apenas individuais - sem desarmar a inoculação das sementes de dramas nas crianças, em especial nas com até
3 anos de idade.
Voltando a Cruz e Souza e Anton Amo: os dois foram
afastados do convívio com sua família original em plena
fase de formação da identidade, formação do saber-quemeu-sou: Anton aos 3 anos, Cruz e Souza aos 4.
As impressões do que nos acontece até os 3 anos, quase
todas, não ficam acessíveis à nossa memória consciente
porque viraram estrutura em nós. Na linguagem do seu
tempo: não se tornam arquivos de texto, imagem, etc., pois
se tornam arquivos de programação do sistema. Tudo que
você vê acontecer nessa idade, tudo que lhe fazem, vira
você: para o resto da vida, sua interpretação mais imediata
dos fatos se dará pela comparação com os modelos registrados nessa época; você também tenderá a agir como viu
as pessoas em torno agindo, nessa época - e assim por diante. Mas não vai saber por quê, pois são arquivos do sistema, “de acesso restrito”.
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Mas o “quem eu sou”, a identidade, continua se formando depois dos 3 anos. É como acrescentar os andares visíveis de um prédio, em cima dos alicerces já formados. Podemos até brincar: do térreo pra cima é consciente; os porões no subsolo são o subconsciente; e os alicerces ainda
mais abaixo são o inconsciente.
Você é, vida afora, esse prédio inteiro, com tudo isso
junto - mas você mesmo só sabe do que está do térreo pra
cima, e talvez um pouquinho do subsolo. De como são os
alicerces, normalmente você só sente as consequências,
não entende por quê.
Agora, imaginem que os alicerces de um prédio, ou
quem sabe metade deles, tenham sido construídos por um
determinado projeto, com um determinado sistema de
construção, e o resto do prédio por outro projeto e sistema
de construção. Dá pra imaginar que isso não tenha consequências? E será surpresa se esse prédio-pessoa se sentir
estranho, esquisito, vida afora?
É verdade que seres humanos não são rígidos como
concreto: são vivos, se viram, desenvolvem adaptações em
caso de desarmonia - mas não sem sofrimento.
O futuro General Hanníbal* já tinha sete anos quando
foi afastado dos seus: já tinha uma identidade
consolidada, com a qual fazer frente ao mundo novo que
encontrou. Construiu toda sua vida na Rússia, mas com
certeza nunca esqueceu dos três ou quatro anos de
consciência que teve em sua terra. E como esses três ou
* Capítulo 16.
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quatro anos eram da mesma natureza dos três ou quatro
anos
anteriores,
de
construção
dos
alicerces,
provavelmente também não sentia desarmonia interior
nem falta de conexão com a raiz.
O Professor Anton Amo teve parte dos seus alicerces
construída pelo mundo africano, parte pelo mundo europeu, o qual construiu também os andares visíveis. A africanidade deve ter ficado nele apenas como uma sensação
muito remota, no máximo como uns fragmentos confusos
de sonho. Isso tornou especialmente cruel a sua rejeição
pelos colegas devido à imagem corporal africana - pois em
sua consciência ele devia ser inteiramente europeu.
Nosso poeta João pode ser um caso intermediário, pois
tinha um pouco mais de três anos quando foi afastado do
convívio cotidiano dos seus, e continuou tendo algum contato com eles. Mesmo assim, acredito que se aproxime
bastante do caso do Prof. Anton.
Há um detalhe de que não falei: não sabemos do que
acontece nos alicerces, mas temos sensações que vêm de
lá, e uma de especial importância. Talvez se possa dizer
que é a raiz do caule em torno do qual se estrutura a identidade consciente: é uma “sensação de ser” vaga e profunda, que remonta - se não a ainda antes - ao momento sagrado em que a criança está com sua boca no seio da mãe.
O que digo agora é uma hipótese arriscada - apenas uma
hipótese - sobre Cruz e Sousa e Anton Amo: no desencontro entre os andares de cima e os alicerces, talvez eles tenham de fato perdido a conexão com essa raiz da “sensação de ser”, e seja por isso que ouvimos expressões como
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um nada, um vazio, um não-ser, quando eles relataram as
suas vivências.
Mas meu tema aqui não é a vida desses nossos amigos:
é a vida de todos nós - e ainda mais, a dos nossos filhos e
netos e de todos os que estão por vir.
Nas sociedades tradicionais da África, bem como nas
dos índios das Américas, não existiam crianças abandonadas: as crianças eram da comunidade, não apenas dos
seus pais. Em suahíli e em kijita (outra língua banta da
Tanzânia) se diz mais ou menos: “Não importa quem sejam
os pais biológicos de uma criança, sua criação é tarefa da
comunidade”.
Uso a palavra “criação” porque não se trata só de
“educação”, envolve também os cuidados físicos e tudo
mais que for necessário para levar alguém adequadamente
do estado de criança ao de pessoa adulta.
Há outro dizer nesse sentido que tem sido divulgado nos
Estados Unidos como iorubá e/ou igbo: “A criação de uma
só criança requer uma aldeia inteira”. Esse ditado não foi
encontrado em forma literal na África, mas seu espírito
certamente está lá - em toda parte onde ainda existe vida
comunitária.
E aí é que está o “x” da questão: vida comunitária.
O que resta de vida comunitária dentro da sociedade moderna? No máximo uns fiapos - e não é culpa nossa: isso
foi destruído pelo desenvolvimento do sistema capitalista,
que quer dispor das pessoas para seus objetivos sem ter a
concorrência da fidelidade delas a outros sistemas - por
exemplo, a suas comunidades. Desculpem a dureza, mas
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o que se disser em contrário - por exemplo, que o sistema
tem interesse em ajudar a desenvolver as comunidades - é
hipocrisia, os fatos são os fatos: eles sequer entendem o
que comunidade realmente quer dizer.
Nas grandes cidades isso afeta hoje os filhos de todos os
povos, que têm pouquíssimo convívio com os pais. A tarefa
de criar as crianças é entregue cada vez mais à escola até na idade crítica de zero a cinco anos, com a educação
infantil. Mas imaginem tudo o que a escola precisaria ser,
para substituir inteiramente e a contento as comunidades
tradicionais! Será que as escolas estão de fato preparadas
para tanto - em relação às crianças de qualquer povo?
E mais: será que as escolas criadas pela cultura
hegemônica de origem europeia estão preparadas para
lidar adequadamente com as questões que dizem respeito
especificamente às nossas crianças?
Uma gargalhada escapou da plateia - mas não seria exagero
dizer que foi uma gargalhada de dor. “Rir para não chorar”,
gritou alguém.
– Vi que vocês entendem… mas se quiserem documentar
esse entendimento, sugiro que leiam o livro Do silêncio do
lar ao silêncio escolar, em que a Prof.ª Eliane Cavalleiro
investiga o que crianças negras de São Paulo têm passado
em instituições de educação infantil.
Mas a pergunta importante é: E nós, o que vamos fazer
diante disso?
A plateia suspirou e se mexeu desconfortavelmente nas
cadeiras.
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Porém tem mais, meus queridos e queridas - sinto dizer,
mas tem mais: a demolição da vida comunitária atingiu o
nosso povo na diáspora muito antes que aos brancos. Já
ao desembarcar, tentava-se separar ao máximo as pessoas
de uma mesma família, mesma aldeia, mesmo povo - para
que sua identidade não os levasse a se organizarem como
grupos capazes de resistir ou combater os opressores.
Claro que tentamos resistir! Criamos quilombos, criamos associações nas cidades, fomos redes de familiares e
até amigos que cuidavam das crianças uns dos outros, às
vezes com milhares de quilômetros no meio - mas, sob
pressão constante, não dá pra dizer que demos conta do
desafio.
A pressão não foi só do açoite e das armas: enquanto os
imigrantes europeus puderam, de modo geral, ter igrejas e
professores nas suas próprias línguas, nós éramos proibidos de ensinar nossa cultura aos descendentes; o que
conseguimos fazer nesse sentido foi em segredo, sob perseguição, em fragmentos. Por outro lado, por muito tempo
“negros e leprosos” foram proibido por lei de frequentar
qualquer tipo de escola! Queriam porque queriam nos
transformar nos meros animais que nunca fomos!
Para completar, a própria “libertação” de 1888 foi um
golpe: antes os senhores ainda tinham motivação para nos
manter vivos, com saúde e produtivos, já que éramos
parte de seu patrimônio. A escravidão não foi extinta por
motivos humanitários, e sim como “modernização do modo
de produção”: nas novas condições podiam usar nossas
forças até o fim e nos descartar, já que desesperados atrás
de alguma vaga não faltavam.
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E, como diz um antigo ditado, “em casa em que não há
pão, todos gritam e ninguém tem razão”. O estresse de ver-se impotente diante dos filhos sucumbindo à fome tritura
a psique de qualquer um - vejam o caso do nosso
sofisticadíssimo poeta Cruz e Souza e de sua esposa! O
desespero e a tentativa de afogá-lo no álcool explodem em
violência, e, tentando fugir dessa violência, crianças,
adolescentes, mulheres vão parar nas ruas - e os homens,
ao fim e ao cabo, também. E crianças nascem nas ruas,
nas mãos de quem não está em condições de cuidar nem
de si. E então…
Como podem nos ter empurrado a este estado, meus
irmãos, em que são afrodescendentes a maior parte das
“crianças de rua” e a maior parte das crianças à espera de
adoção no Brasil - quando ao mesmo tempo nossa
tradição é comentada mundo afora como exemplo de
responsabilidade coletiva em relação às crianças!
Não estou nos culpando: fizeram tudo para destruir
nossa estrutura social, e agora querem o quê? Esteve
mesmo além do nosso alcance impedir isso - até agora.
Mas será que continua fora do nosso alcance, ou já não há
condições para nos reorganizarmos em torno destas
questões?
Por isso vou deixar uma lista de sugestões, pedindo à
ACORDA que considere a possibilidade de assumi-las em
caráter programático - mas antes disso quero dizer uma
última palavra sobre as crianças à espera de adoção.
O assunto é delicado: já ouvi que há muitas crianças
negras à espera de adoção devido ao racismo das famílias
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candidatas a adotar - mas quando eu sugeri que essas
crianças deviam ser adotadas preferencialmente por pais
e/ou mães da sua mesma cor, aí fui eu o acusado de
racista, ou de defensor do apartheid!
Mas, por favor, olhemos com calma: estamos falando da
formação da identidade - e vocês não viram o caso do
nosso Cruz e Souza? Sou imensamente grato às famílias
brancas que não deixam crianças negras sem teto, sem
alimentação, sem educação, e especialmente sem carinho.
Mas vocês não percebem o que isso irá gerar em termos de
identificação? “Por quê os da minha cor não me quiseram?
Por que eles não tiveram capacidade de cuidar de mim? Os
brancos são bons, eles me cuidam. Que ódio de ter esta cor
dos que não são bons nem capazes! Eu quero mais é que se
ralem, esta pele é um acidente: o meu lugar é o mundo dos
brancos, que é tudo de bom”.
E vocês pensam que isso se resolve com palavras
bonitas ditas pelo papai ou mamãe brancos, sobre como é
linda a cor negra, ou como eram grandes os reis e rainhas
da África? Pode atenuar, mas não resolve.
Também já me disseram que é cruel esperar que a
responsabilidade por essas crianças seja assumida pela
parcela da população que já vive em maiores dificuldades.
Isso é real - até certo ponto. Por volta de 1995, agências de
propaganda no Brasil começaram a recomendar que se
mirasse no público negro, pois haviam identificado uma
população negra boa de consumo maior que a população
inteira da Dinamarca (7 milhões). Isso naquela época! Mas
de fato não sei se isso ajuda, pois é verdade que, no
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mundo atual, quem sobe de vida é geralmente quem vira
as costas para os valores comunitários…
Ainda assim, a questão está posta: podemos escolher
fazer dessas crianças futuros aliados ou futuros adversários. Como lidar com isso na prática, ainda há que pensar;
o ponto de partida é entender que a questão existe.
Enfim - concluo com minha lista de pontos para um
possível programa, se a ACORDA topar:
 POLÍTICAS PÚBLICAS. Pelo menos pelo que está registrado no papel, é dever de todos os Estados modernos
proteger e promover o bem de todos os seus cidadãos,
atendendo inclusive as necessidades específicas dos
grupos não hegemônicos (que nem sempre são minorias…). Mas a “máquina” encarregada de pôr isso em
prática ainda é a continuação daquela organizada um
dia pelos senhores de bens, constituída de seus contadores, capatazes e jagunços. Precisamos estar organizados para tentar lembrar ao Estado, o tempo todo,
que sua função hoje é outra - e para estimular e fiscalizar o cumprimento das suas devidas funções.
 INICIATIVA CIVIL. Se formos ficar só esperando pela
redenção do Estado para nos socorrer, já estamos
mortos. Nossa organização não pode ser só para
pressionar o Estado, mas deve também visar a
realização de ações de execução direta. Quais? Como?
Temos cabeças e mãos pra descobrir as prioridades e
criar possibilidades.
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 EDUCAÇÃO ESCOLAR. Cruz e Souza tem razão na sua
crítica ao que as escolas foram e têm sido
historicamente - mas neste momento estamos longe
de poder ter apenas “comunidades de vida
educadoras”, como eram nossas aldeias tradicionais.
Precisamos, de certa forma, ocupar as escolas do
sistema. Aumentar o número de negros e negras
atuando como professores e diretores - mas
naturalmente não repetindo o tradicional erro branco
de privilegiar os seus com a sua atuação. Também
podemos pensar em uma pessoa de referência para
questões raciais, ou para direitos humanos em geral,
dentro de cada escola. E quem sabe até em algo como
comitês de pais, alunos e professores afrodescendentes para propor e fiscalizar as questões que nos
envolvem - inclusive (mas não só) o cumprimento
satisfatório das leis já existentes sobre o ensino da
história e cultura afro.
 CONSCIENTIZAÇÃO

PARENTAL
(EDUCAÇÃO
PARA
A
PATERNIDADE E MATERNIDADE). Isto é na verdade a chave

da transformação da sociedade para todos, não só
para nós - mas nosso povo estará entre os maiores
beneficiados, pelas razões que expliquei há pouco.
Acrescento apenas a sugestão de uma jovem mãe
entrevistada em um estudo recente: muita atenção
aos pais de primeiro filho - já durante a gravidez! Com
a quase inexistência atual de treinamento comunitário
para a função de pai, a maior parte dos jovens entra
em pânico nesse momento - e grande parte
desaparece. Acompanhem o pai de primeira viagem -
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sugere a entrevistada - até ele estar apto e encantado
com a paternagem, e aí os próximos filhos, se vierem,
já correrão bem menos risco de abandono. - Também
neste ponto é preciso pressionar por políticas
públicas, mas também adiantar as coisas por
iniciativa civil sempre que for possível.
 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O SENTIDO DA ADOÇÃO
DE CRIANÇAS NEGRAS POR PESSOAS NEGRAS. Já expliquei
este ponto sensível há pouco, não vou repetir. Se for
preciso, Mãe, eu envio por escrito depois.*
Queridos irmãos e irmãs: é isso o que eu tinha a dizer.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 52
A questão das consequências sociais positivas e negativas dos
acontecimentos da primeira infância é abordada em nossa própria
monografia Aos que podem salvar o mundo: a filosofia e pedagogia do
convívio e seu apelo por uma nova consciência & arte dos pais - na qual
destacamos a sinopse O período da amnésia infantil como porta invisível do
Outro Mundo Possível (RICKLI 2009b).

53: O apelo e o abraço da Mãe
– Maravilhosa explanação, Dr. Juliano! Assino embaixo
de cada palavra sua! Tenha certeza de que seus pontos já
estão na pauta de nossa próxima reunião de trabalho.
* Ver do final da página 67 ao início da 69.
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E, minhas filhas, meus filhos, para concluir os trabalhos
do 3.º CONPAFRATE, eu tenho pouco a falar, muito a
compartilhar além das palavras.
Eu disse há pouco que com fé em si mesmos e conhecimentos sólidos vocês já têm metade do que é preciso para
enfrentar nossas batalhas atuais, especialmente no Brasil
- e aí me perguntaram qual seria a outra metade.
Pois eu vou dividir essa metade em dois quartos: o
último quarto, por ordem lógica, é o que o Dr. Juliano
acabou de expor. Não é último por ordem de importância,
e sim porque é o que abre as portas do futuro.
Mas só daremos conta disso tudo se a gente cuidar do
presente mediante o primeiro quarto, que talvez venha
ainda antes da fé em si mesmo e dos conhecimentos sólidos: entender que o tempo dos faraós acabou.
– O quê?
Sim, meus filhos: vocês foram apresentados às pirâmides, obra de faraós, como amostra das alturas a que chegamos com nosso pioneirismo passado.
Mas isso foi no tempo de uma corrida da humanidade
inteira por novas possibilidades técnicas e de organização.
Uma corrida que, vocês viram, se deu com muitas dores
desnecessárias, mas, enfim: essas conquistas estão aí,
realizadas, não podemos voltar e refazer o caminho. Por
isso apreciamos o que elas nos legaram de bonito, de útil,
ou mesmo de meramente impressionante.
Mas as feridas que essa corrida nos deixou jamais serão
sanadas com mais faraó e mais pirâmides, no sentido que
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for, e sim com um retorno ao que tínhamos antes: o
espírito de comunidade - sem deixar de aproveitar comunitariamente as coisas boas que a tal corrida também
produziu.
Mas, cuidado: não me refiro a um monte de comunidadezinhas, cada uma com seu pequeno faraó - pois foi isso
o que nos derrotou.
– Como?
Sim, meus filhos, quando a águia veio, eu queria proteger os meus pintinhos, mas eles estavam quase todos brigando entre si, liderados cada um por um pequeno faraó
que queria aumentar seu poder. Ora, eu havia colocado os
reis lá para coordenarem as ações de proteção e promoção
de cada povo - não para desfrutarem de um bem-bom para si, nem para disputarem o controle de outros povos.
Mas foi isso o que virou.
Quem ataca pode ter vantagem em atacar dividido; pra
se defender é preciso união. Não estávamos unidos quando a águia chegou … e, num certo sentido, nem podíamos mesmo! Nós não
somos um povo só. Vocês sabem que por baixo das peles
parecidas - nem elas são iguais - se esconde mais diversidade humana que em todo o resto da Terra! Mas nessa
hora… tínhamos que ter sabido agir como um só - mesmo
sem desrespeitar nenhuma das nossas diferenças. Diferentes mas não inimigos, diferentes mas não concorrentes.
Ela só conseguiu nos derrubar nos jogando uns contra os
outros, meus filhos -
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… e o pior é que em grande parte nós ainda estamos
assim!
Nem vou ficar detalhando exemplos de guerras civis na
África, guerras de gangues nos Estados Unidos ou no
Brasil - sem falar de irmãos fardados atirando em irmãos
desarmados, nesses dois países. Ou de um monte de organizações frágeis num mesmo espaço, muito ciosas de que
o caminho certo é o seu, concorrendo em lugar de
cooperar.
Enfim, nesse ponto temos muito a aprender da prima
América - não a Barbie e sim a original, a das joias de
plumas. Entre os índios a autoridade costumava ser
exercida pelo círculo - pela comunidade toda reunida em
conselho - e o cacique era um mero coordenador.
Mas nós também temos as nossas tradições sobre isso!
Entre outros exemplos, estava aí agora mesmo o Nelson
Mandela, relembrando a todos sobre a filosofia do ubúntu.
Agora tem gente lamentando que Mandela se foi, pois ele
seria indispensável para continuar ordenando as coisas mas não era isso! A intenção dele era ensinar: pratiquem o
ubúntu e as coisas se ordenarão. Digo até mais: pratiquem
o ubúntu e Mandela estará presente - no conjunto de vocês.
Queridos filhos: quando pessoas de todos os povos
fazem um círculo sem ninguém no meio, todos dispostos a
buscar consenso, a discutir o que cada um precisa ceder e
o que pode ceder para o bem de todos, o círculo não está
vazio: no meio está, podemos dizer, a Mãe Humanidade - a
que outras pessoas podem atribuir outros nomes, mas por
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favor: não vão já começar a brigar porque um não
concorda com o nome que o outro atribui!
Quando vocês, africanos e afrodescendentes, se reúnem
num círculo em torno dos dramas que afligem os
(desculpem ter de dizer) nossos farrapos de comunidades,
se reúnem todos dispostos a buscar o consenso, aí Eu
estou no meio - aí Eu tenho como ajudar a transformar os
farrapos em roupas novas - e quem sabe mais lindas do
que todas as roupas lindas que nós já soubemos produzir!
E, meus filhos, apesar de todas as dificuldades, eu
tenho fé de que esse tempo já começou… e irá florescer de
modo lindo pelas mãos desses mais jovens que estão aqui.
Hora de nosso amigo Túlio sentir o já conhecido arrepio…
Pra resumir: admirem as pirâmides - mas o melhor da
África não são as pirâmides, é o abraço!
Abram os braços para um abraço, minha gente, que eu
quero lhes abraçar.
Mesmo sem entender o que a Mãe pretendia, os congressistas abriram os braços como indicado,
… e aí viram seu corpo da mãe aumentar de tamanho à
frente deles, aumentar, aumentar, e ficar translúcido,
ocupando toda a sala, e cada um que se viu dentro dela se
sentiu pessoalmente abraçado … até que a Mãe reassumiu suas dimensões para muito
além da sala e de Luanda, mas ficaram todos dentro dela no
espírito do abraço.
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULOS 53 A 57
AMERÍNDIOS E DEMOCRACIA. Além do modelo direto de deliberação
comunitária, tem se falado de pelo menos dois caminhos de influência do
modo de vida e de organização ameríndio sobre a própria teoria da própria
democracia moderna: um, através das considerações de Montaigne sobre o
tema, que exerceram forte impressão em Rousseau; outro, através da
influência da Liga das Cinco Nações Iroquesas na elaboração da Constituição
dos EUA (ver “Os fundadores esquecidos”, JOHANSEN 1982). Desenvolvemos
mais algumas considerações sobre isso na seção 1.3.1 de RICKLI 2008.
CONSIDERAÇÕES SOBRE RELIGIÕES (adiante). A abordagem antropofilosófica
e sociológica adotada é característica da nossa própria teoria convivial. Sobre a “projeção da sombra”, ver ZWEIG & ADAMS, GAMBINI e PAGELS.
LUANDA. O quadro relatado foi obtido principalmente em SILVA.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

54: Percussões e repercussões entre luz e sombras
No meio disto, começou nos bastidores um batuque que em
seguida avançou para o palco: era o mesmo grupo de percussão
e dança que havia estado com eles no fim da tarde, na praia.
De início os congressistas chegaram a ficar receosos de
aderir, pois, diferente da dança na África Ocidental, que
valoriza a contenção e economia de movimentos, a dança em
Angola pode ser frenética; quem olha pensa que não vai
acompanhar - mas isso é só até a sabedoria do corpo,
instigada pelo ritmo, dizer à mente analítica: dá um tempo aí
que agora é minha vez! Em resumo: em poucos minutos estava
todo mundo dançando.
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Imagens da Baía de Luanda
(1) Parte final da Ilha,
efetivamente uma península
que separa a Baía de Luanda
do mar aberto.
(2) Avenida Marginal à noite,
com edifícios ao fundo, no
centro de Luanda.

Disponível em
http://www.welcometoangola
.co.ao/?it=province_more&co
=73&tp=25
Disponível em
http://www.dw.com/en/theworlds-most-expensivecities/g-19348355

V-78

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

Depois de algum tempo de dança generalizada, o auditório
começava a parecer limitado pra tanta energia. Um dos angolanos lançou a proposta em voz alta:
– Vamos para a Ilha, estamos perto!
Túlio ouviu quando uma das garotas do grupo o questionou:
– Mas… para a Ilha?
– É, vamos pela vista. E ocupamos alguma rua…
Mais à frente Túlio iria entender o sentido dessas falas. O
importante é que a turma se movimentou, foi achando seu
caminho para as ruas e terminou formando um cortejo. No
caminho, nossos amigos ficaram sabendo que a Ilha não é
realmente uma ilha, é uma longa e estreita península que
separa grande parte de Luanda do mar aberto, com seis
quilômetros à direita do istmo, dois e meio à esquerda. Foram
para a parte da direita, que forma a Baía de Luanda e de onde
se tem esplêndidas vistas da região central e do porto, por
sobre a baía.
Com a caminhada o ímpeto do batuque foi arrefecendo; logo
se viam em grupinhos trocando falas sobre isto e aquilo, depois se desfazendo e formando novos grupinhos - uma boa
forma de rever todo mundo antes de… - antes do quê? Sabiam
que iriam partir, mas nem sabiam como! Mas, ah!, o pessoal
da ACORDA deve ter cuidado disso, relaxa!
Depois de apreciar a baía, um pequeno grupo quis conhecer
o lado da península que dá para o mar aberto, que é uma longa praia cortada por 29 quebra-mares. A essa hora, ultrapassada a faixa iluminada da areia, tudo o que se via era infinita
escuridão. Em dado momento Túlio se viu sozinho ali com
Idriss, como no começo da viagem. Comentou:
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– Dá até um medo, olhar e não saber o que tem lá, nem a
distância que tem até o outro lado…
– Sem querer estragar o seu medo – disse Idrissa rindo –,
se você sair daqui precisamente no rumo oeste, são 5 mil
quilômetros de travessia, e você sairá em cima de Tamandaré,
no litoral sul de Pernambuco…
– Pernambuco, olha só!
– Mas é mais interessante do que parece: passe Tamandaré e
vá um pouco mais para o interior, e você vai estar em território
do Quilombo de Palmares - mesmo se o centro dele ficava um
pouco mais ao sul, em Alagoas. Você sabe: a terra de Zumbi,
líder da resistência da nossa gente, morto em combate em
1695…
– 1695… – Túlio quase gemeu. – mais de 320 anos e continuamos tendo que resistir pra não sermos massacrados…
– É verdade, Túlio. A história humana não é fácil… Mas se a
gente não a viver como é, vai fazer o quê da vida?…
– Por falar em “não é fácil”, Idrissa, desde a Etiópia fiquei
com vontade de saber o que você me diria de um certo assunto. Lá em Lalibela, depois que vimos as igrejas, a Mãe falou
sobre as religiões por um ponto de vista filosófico - se eu entendi certo.
– Certíssimo.
– E ali ficou parecendo tão fácil as pessoas respeitarem as
religiões umas das outras... mas na real parece que as pessoas
não estão nem perto disso.
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… Por exemplo, a Mãe falou de Moisés e Jesus e Xangô e Iemanjá, tudo em seguida, como quem diz que tudo isso deve ser
respeitado por igual. Tem uma amiga da minha mãe que ia virar
bicho se ouvisse isso: de uns tempos pra cá ela desandou a dizer que todas as crenças de origem africana são coisas do mal, e
que os sofrimentos dos povos negros são castigo por isso.
… Eu sou bem novo, mas já vi o bastante da vida pra ter a
impressão de que essa acusação não faz sentido - só que eu
sinto que o meu conhecimento ainda não é suficiente pra ir
além dessa mera impressão e poder dar alguma resposta com
base, nessas horas.
– Parabéns pela humildade na hora de assumir posições: o
caminho da sabedoria é por aí! E você tem razão: esse assunto
não é fácil: seria preciso um congresso inteiro só pra começar a
tratar dele em profundidade. Vou só compartilhar com você
umas poucas ideias que podem servir de ponto de partida para
refletir sobre isso, ao longo dos anos.
– Anos, Idriss?
– É: não é fácil! (RISOS)
… Enfim: eu aposto que tem tudo a ver com o fato de que, ao
contrário de alguns outros seres vivos, o ser humano não é
capaz de sobreviver nem de se desenvolver sozinho; ele sempre
depende de outros seres humanos ao redor - mas ao mesmo
tempo ele é capaz de decidir sozinho (com autonomia) se vai
agir do modo A ou do modo B. Não estou dizendo que todas as
decisões sejam tomadas de modo autônomo; na verdade a
maior parte não é - mas a capacidade está aí.
… Com isso, a cada passo meu surgem duas possibilidades:
a primeira é agir de modo a beneficiar toda a coletividade de

V-81

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

que eu dependo. Nesse caso eu também sou beneficiado, mas
o benefício não me dá vantagens sobre os outros, pois somos
beneficiados em conjunto.
… A segunda possibilidade é agir visando só o meu próprio
benefício. À primeira vista parece possível fazer isso sem prejudicar ninguém, mas quando a gente entende que continua
dependendo dos outros sempre, a gente vê que ao agir assim
eu estarei deixando de retribuir pelo que os outros fazem por
mim. Ainda que de modo leve, já estarei explorando os outros.
… Mas eu posso levar isso além: posso convencer ou forçar
os outros a agirem conforme os meus planos, não podendo
mais tomar suas próprias decisões. Depois, posso compartilhar os benefícios com eles na medida que eu quiser, ou
nem compartilhar: a decisão fica sendo minha.
… Neste último caso, terei roubado dos outros algo ainda
mais importante que os benefícios materiais, mesmo se eu os
compartilhar: terei roubado seu direito de decidir, que é característica essencial do ser humano. De certa forma, terei me
tornado sobre-humano - passando a contar com muitos pares
de braços e pernas pra realizar as minhas decisões - à custa
de desumanizar os outros, ou pelo menos sub-humanizar.
… Esse ato de sobre-humanizar-se desumanizando os
outros é chamado de dominação - e é praticado não só por
pessoas individuais que dominam outras pessoas individuais,
mas também por pessoas dominando grupos, grupos
dominando pessoas, ou grupos dominando outros grupos.
– Mas o que isso tem a ver com religião?

V-82

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

– Dentro do que eu acabo de expor, toda a cultura humana
acaba se polarizando inevitavelmente num ou no outro rumo:
ou no rumo da comunidade, buscando devolver a cada ser
humano a sua dignidade humana plena - dignidade que se
manifesta em seu direito de decisão -, ou no rumo da
dominação de uns pelos outros.
… As religiões não são exceção. Cada uma delas se baseia
em um conjunto de narrativas fundadoras (por exemplo, o
Alcorão para o islã, a Bíblia para o cristianismo, os conjuntos
de histórias transmitidas oralmente no caso das religiões
tradicionais - como o Ifá na tradição iorubá - etc.). Mas essas
narrativas fundadoras sempre podem ser interpretadas de
muitos modos diferentes, escolhendo dar ênfase a uma parte
ou a outra, ligando os pontos nesta ou naquela ordem...
… E essas diferentes interpretações também são polarizadas
num ou noutro desses dois rumos: ou no rumo da
comunidade (em que todas as pessoas são entendidas como
“imagem e semelhança de Deus”) - ou no rumo da dominação
(em que algumas pessoas são entendidas como mais divinas, e
portanto com mais direitos que as outras).
… É por isso que você vê, por um lado, pessoas que vivem
uma vida de total doação e humildade nos lugares mais
pobres, lutando pelo reconhecimento da dignidade dos que
foram mais desprezados, afirmando que fazem isso inspirados
por Jesus … enquanto outra pessoa abençoa armas usadas para
conquistar territórios alheios e oprimir seus povos, também
dizendo que o faz “em nome de Jesus”.
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… Eu dei um exemplo do cristianismo, mas nenhuma outra
religião está livre disso: nem o islã de que eu faço parte, nem o
budismo e outras religiões do oriente, nem as nossas religiões
tradicionais africanas: em alguns momentos as religiões tradicionais também ajudaram chacais e crocodilos a oprimirem o
povo; em outros momentos, ajudaram o povo a defender sua
autonomia e bem estar.
– Que engraçado: não sei dizer se olhando assim ficou mais
simples, ou se ficou complicado de um jeito diferente!
Idrissa riu:
– É exatamente assim, meu irmão! Deixa eu te dar só mais
uma dica, pra completar:
… Quem trabalha no rumo da cooperação (que é outra palavra para o que eu chamei de comunidade) costuma reconhecer
que as narrativas sagradas podem ser interpretadas de muitos
modos. Quando uma pessoa insiste em que só uma interpretação é correta, pode saber que ela está atuando no rumo da
dominação.
… Há pessoas que dizem que recuperaram os fundamentos
da sua religião, e por isso se autointitulam “fundamentalistas”.
Se você for pesquisar a fundo, vai sempre descobrir que a
interpretação delas não estava lá, nos primórdios daquela
religião, mas foi construída num momento histórico posterior,
com uma determinada finalidade. Por exemplo: hoje em dia
ainda se divulga por aí uma interpretação “fundamentalista”
do cristianismo que na verdade foi desenvolvida na Inglaterra
na época da rainha Vitória, visando justificar a dominação
britânica da área estratégica que é o Oriente Médio. Se você
pesquisar, vai ver que nos 1800 anos anteriores ninguém
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achava que os fundamentos do cristianismo fossem o que
essas pessoas dizem!
… E aqui, finalmente, eu chego ao centro da sua pergunta:
para afirmar que a sua interpretação do sagrado é a única correta, é muito comum que os que trabalham pela dominação
acusem todas as outras religiões e interpretações de serem
obra do demônio, ou de demônios. Há uma estudiosa chamada
Elaine Pagels que mostra muito bem como isso aconteceu ao
longo da história.
… Com muita frequência, essas acusações são uma operação mental que os psicólogos chamam de “projeção da sombra”: os que pretendem dominar e oprimir nunca confessam
isso - às vezes nem pra si mesmos - e aí buscam desviar a
atenção desses seus objetivos sombrios acusando os outros de
pretenderem fazer aquilo que eles mesmos pretendem e
não confessam. É assim que muitos grupos oprimidos têm sido acusados de planejarem dominar o mundo e oprimir todos
os outros - quando na verdade esses oprimidos querem apenas
o seu espaço e a sua dignidade, almejando um mundo sem
opressões!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

55: A multiplicação dos abraços
Túlio e Idriss andavam longe nesse mundo de ideias quando
um dos amigos angolanos os chamou:
– Hei, vamos comer alguma coisa com os outros, aqui perto na rua, ao modo popular em Luanda!
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Caminharam até um ponto em que mulheres de pescadores
grelhavam peixes ao ar livre. A turma do congresso já estava
toda lá.
Túlio havia notado carros luxuosíssimos transitando na
região e parando diante dos restaurantes. As pessoas que
desciam pareciam ser homens de negócios negros e brancos,
mulheres vestindo alta costura internacional, playboys…
– E esses restaurantes aí? – perguntou Túlio a Raul, o amigo
angolano.
– Nesses aí, nós dos musseques - que vocês chamam de
favelas - nem pensamos em entrar… Com a ascensão dos
negócios do petróleo, Luanda já foi apontada mais de uma vez
como a cidade mais cara do mundo. O ganho de um mês da
maior parte de nós não paga um jantar nesses restaurantes.
– Mas… mas e as lutas de independência, até há tão pouco
tempo, pra que o povo africano deixasse de ser oprimido…
A resposta de Raul foi quase um eco do que Idrissa havia
acabado de dizer:
– Pois é, meu irmãozinho… crocodilos e chacais não faltam,
em todos os tempos, sempre dispostos a vender até a própria
Mãe! A tentação da dominação não é exclusividade dos povos
brancos…
… A Mãe tem razão: nós precisamos recuperar a história dos
faraós por várias razões - inclusive para os brancos não
dizerem que nós não organizamos sociedades piramidais
apenas porque não sabemos como fazer - já que agora são eles
que passaram a adorar pirâmides... Também precisamos dar
atenção ao Egito pra nos lembrarmos de que somos
tecnicamente capazes, desde aqueles tempos -
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… mas eu também aposto, como a Mãe, que fomos mais felizes nos momentos de organização mais comunitária.
… Mas na verdade essa é uma questão que atinge todos os
povos, não é mesmo? Como não iria atingir também os
africanos?
– Saquei! Quer dizer, acho que saquei: peguei por atacado,
pra ir esmiuçando depois.
– Boa!
Estavam nesse ponto quando alguém chamou:
– Túlio!! Que bom que vocês estão aqui!
Era Ayoká que vinha com Cruz e Sousa, e este com uma
mulher elegantíssima pelo braço.
Ayoká chegou quase saltitante, e antes que Túlio pudesse
tomar qualquer iniciativa já tinha pulado no pescoço dele e
lascado um beijo. Todo o peso do mundo desapareceu - ou
melhor, continuava ali, à vista, mas não pesava nos ombros.
Nos ombros agora havia coisa melhor… a ser bem desfrutada
enquanto estava ali.
Aí Túlio lembrou de Cruz e Sousa, e seu olhar o apanhou já
vindo para cumprimentá-lo:
– Túlio, que bom encontrar você assim, em estado de graça!
– Ô, está tão visível assim?
RISOS GERAIS
– Mas você… o senhor?…
– Você, é claro, Túlio!
– Tá certo, João! Mas você também está acompanhado…
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– É uma enorme felicidade podermos estar juntos aqui! Esta
é a Gavita, minha esposa!
– Então você é a Gavita? Puxa, que bom que ainda deu
tempo de conhecer você! – comentou Túlio enquanto a
cumprimentava. E olhando para Cruz e Sousa: – Mas…
desculpe, mas como?…
Foi a própria Gavita quem respondeu:
– É a magia do tal transporte transtemporal, menino! E
imagine se eu ia querer ficar fora deste momento!
João complementou:
– Aliás, com essa magia até o meu moleque está aqui… Ou
melhor: ali, comendo e papeando com os jovens daqui. Tem
quase a mesma idade que você…
– Como?
– É, o João Júnior, ali…
Túlio deixou escapar um pensamento para si mesmo:
– Meu Deus, esse sonho está ficando cada vez mais doido…
Há pouco havia começado um violãozinho, e aí é que se
entrou mesmo naquele estado em que o tempo parece parar, e
tudo continua se desenrolando como se fosse dentro de um
único instante que se alonga. Conversas sobre tudo e sobre
nada rolavam mansamente em paralelo, aqui e ali… Aqui e ali
uma cabeça num ombro, uma mão segurando outra mão, um
cafuné… No meio de tudo, Túlio resolveu esticar até onde
estava João Júnior, entretido em conversas. Passou perto,
olhou bem, e pensou: “meu Deus, como ele é parecido
comigo!”… Simpatizou, mas sentiu que não havia razão para
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interromper a conversa do outro e se apresentar, ainda mais
neste momento, em que já estavam tão perto de ir cada um
pro seu lado…
Voltou à roda onde estavam João, Gavita, Idrissa, Ayoká e
agora Cristiano. João falou:
– A Gavita sugeriu que a gente dê uma caminhada pra
apreciar um pouco mais a vista da baía… Vamos?
– Demorô!
Foram andando soltamente - todos juntos mas ainda se
dividindo em pequenas conversas mais particulares aqui e ali.
Em certo momento Ayoká conversava com Gavita, e João se
chegou a Túlio:
– Obrigado por ter participado com aquela força, lá na plenária. Fez toda a diferença.
– Mas eu… eu não disse praticamente nada!
– Verdade, mas os seus pensamentos estavam quase visíveis
no ar. Não tinha como alguém não enxergar o seu drama.
– Olha, honestamente… eu nem sei o que dizer.
– Então não diga, não é preciso: já foi perfeito àquela hora.
Foi a cena que tinha que ser!
Riram e seguiram andando num clima de camaradagem,
sem falar de nada em especial. Dali a pouco Gavita conversava
com Idriss, João respondia perguntas de Cristiano, e ficaram
Túlio e Ayoká. Foram andando de mãos dadas sem falar nada
por uns momentos, até que a lembrança de que isso iria
acabar cutucou Túlio, e Ayoká sentiu uma pequena vibração
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de tristeza passando pela sua mão. Túlio começou a falar sem
nem saber direito o que ia dizer:
– Eu… eu tava pensando aqui se…
Ayoká interrompeu:
– Eu já lhe falei que eu andava pensando em fazer uma pósgraduação no Brasil?
– O quê? Verdade?? Você não está dizendo isso só pra me
consolar?
– Sério, menino. Eu já vinha pensando nisso. Mas agora, é
claro, estou pensando ainda mais!
(Vou me abster de detalhar esse momento, meu caro leitor).
Continuavam caminhando e de repente notaram:
– Olha! O céu começou a clarear!
– Incrível! Como o tempo passa quando a gente está contente…
Ayoká puxou Túlio pela mão um pouco para o lado e falou:
– Túlio, eu preciso lhe dizer uma coisa que é um comunicado
oficial: depois que você voltar, vai parecer que esta viagem toda
foi um sonho - e eu quero que você tenha certeza de que não
foi um mero sonho, não. É uma experiência mais profunda,
que se insere no cérebro no mesmo formato dos sonhos, mas
não duvide que, a seu modo, tudo isto é absolutamente real.
Os dados históricos, por exemplo: você pode pesquisar nos
livros ou na internet, e vai confirmar que o que aprendeu é o
que de fato se sabe sobre o assunto.
Logo ao chegar você vai ter uma consciência muito clara
disso. Vai ver toda a sua vida numa perspectiva nova, de cima
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de tudo o que aprendeu aqui, e também essa perspectiva é
verdadeira - super-verdadeira, eu diria.
Só que a rotina que você tinha antes não vai mudar da noite
pro dia, e se você bobear a perspectiva nova vai desaparecer.
A rotina vai querer fazer você pensar que foi apenas sonho.
E aí você precisa jogar na cara da rotina: “eu te aguento porque você é necessária, mas no fundo eu sei que esse meu sonho é mais real que você!”
O que você vai fazer de tudo o que aprendeu aqui, isso você
tem anos pra ir descobrindo. Por agora, tudo o que eu te peço
é que você não duvide de que o que você viveu aqui é real. Pode ser outra forma de realidade, mas é real. Promete que não
vai duvidar?
– Não vou duvidar, Ayoká! Pode confiar!
Idriss se achegou:
– O sol não demora pra nascer. Vamos esperar aqui?
Se achegaram todos e começou a dar uma vontade de todo
mundo abraçar todo mundo, de um em um. Cada par que se
abraçava ficava um tempinho trocando palavras que eram tão
particulares daquelas duas pessoas naquele momento, que
não teria cabimento se meter a relatar. Baste dizer que um dos
abraços mais sérios, mais cheios de gratidão e respeito
recíproco e de toques sobre o que havia de vir, foi o abraço
entre Túlio e Idriss.
Finalmente Túlio se viu de novo de frente com Ayoká. Falou:
– Aaaah, menina… tô te esperando, viu?
Se abraçaram profundamente, e de repente todo mundo quis
participar desse mesmo abraço: Cristiano chegou e abraçou os

V-91

O dia em que Túlio descobriu a África - QUINTA PARTE

dois, Idrissa abraçou os três, João e Gavita abraçaram os
quatro que já estavam lá. O bolo de gente começou a rodar
lentamente com Túlio no meio, e este se divertia tentando cair
sem conseguir. “É bonito ver como as rodas sustentam
a gente”, chegou a pensar, enquanto se recostava e levantava
o rosto na direção do céu.
Nesse momento um clarão o ofuscou: o Sol acabava de
nascer do outro lado da baía, e atingiu seu rosto de frente.
Túlio apertou os olhos, virou a cabeça de lado, abriu os olhos
de novo e…
– Hã?
O que viu em torno foi o seu quarto de sempre, enquanto
um raio de sol vinha direto em sua cabeça por uma fresta na
janela.
Sentou ainda espantado, viu os irmãos dormindo, ouviu os
passos da mãe ocupada com coisas, andando pra lá e pra cá…
Saltou e chegou à porta da cozinha:
– Eu tô atrasado, mãe?
– Calma, filho, esqueceu que hoje é feriado?
Túlio riu internamente, pensando: “depois de toda essa
viagem, que noção dos dias eu ainda podia ter?”
Jogou uma água no rosto, voltou à cozinha e se deteve
olhando pra Dona Aurora de um modo como não fazia
há anos.
– É a senhora mesmo, mãe?
– Ê, ainda tá sonhando, menino? Quem mais podia ser?
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– É, tava sonhando mesmo. Um monte de coisa bonita. E
acho que a senhora também tava lá…
– ...
– Mãe… posso te dar um abraço?
Dona Aurora riu:
– Ué, menino! Quantos quiser! Pensa que eu acho ruim?
Ainda como quem procura reconhecer um espaço, Túlio foi
em seguida até a janela e ficou olhando demoradamente enquanto Dona Aurora dizia pra si, ao mesmo tempo contente
e intrigada:
– Esse moleque!…
O que Túlio tentava era penetrar o mistério de como um
lugar pode ser o mesmo e ser outro ao mesmo tempo; ser
conhecido e ser novo. O sentido de cada coisa era novo: cada
casa, cada janela, cada tijolo, cada pedrinha no chão.
Desceu pouco a pouco as vielas que levavam ao córrego. Pra
lá do vale, uma floresta desses prédios que se disfarçam com
couraças de espelhos fazia fundo para a visão da favela, com
suas crianças e cachorros que pareciam estar aí subindo, descendo e brincando desde o princípio dos tempos.
Será que os irmãos enxergavam este lugar como ele estava
enxergando? Com certeza não. Queria
que
enxergassem,
queria fazê-los enxergar… mas quanto tempo poderia levar?
Dez dias, dez meses, cinquenta anos?… Ora, o que são cinquenta anos em seis mil e tantos de calendário egípcio!
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Agora estava claro que a vida que sempre conhecera - a sua,
a dos irmãos, a de todo este lugar - não é uma realidade
completa em si mesma: é apenas uma passagem de uma
história muito maior - uma epopeia - ainda por continuar. O
trabalho amanhã, a escola... agora tudo isso parecia pequeno mas ele não deixaria sua vida ser pequena dentro disso:
nenhum ato nosso é pequeno, quando sabemos que o rio da
História passa por dentro de nós.
Finalmente subiu numa pedra próxima ao córrego e olhou
para si, ali naquele lugar; lembrou de si mesmo caminhando
pela Ilha de Luanda; no Monte Camarões; em Lalibela, em
Áksum, no Kilimandjaro, sobrevoando as forjas de Meroé, aos
pés das pirâmides no Egito, admirando as pinturas rupestres
no Saara, conhecendo os poços de tingimento de Kano, os
manuscritos de Tombúctu, as mesquitas de adobe ao longo do
Níger, os ouros de Ghana, os prédios de Dakar…
Como se sentiu grande nesse momento!… mas ao mesmo
tempo, e apesar de todas as dificuldades, como sentiu orgulho
de ser o Túlio filho da sua mãe, irmão dos seus irmãos, amigo
dos seus amigos, neste lugar. Também lembrou com satisfação
que podia entender e aprender a falar a linguagem dos
pesquisadores, a dos poetas, quem sabe a dos políticos, a dos
empresários, a de qualquer ofício - mas se prometeu nunca
desaprender a linguagem das ruas e, principalmente, a deste
lugar e dus mano que o tinham visto crescer.
Uma coisa parece ter se formado nos arcos dos pés, subido
pelos músculos das pernas e costas, se concentrado no meio
do peito, se juntado ao fôlego e saído dilatando a garganta até
as dimensões de um apito de navio:
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– É nóóóóóóóóóóóóóóóóóis!
O grito ressoou no fundo do vale, ultrapassou suas
encostas, sacudiu as janelas dos edifícios, perfurou paredes
em toda São Paulo, se espalhou em todas as direções
revirando as nuvens, cobriu as Américas, o Atlântico, a
Europa e a África, pelo outro lado cobriu a Antártida, a
Oceania e o Índico, cobriu a Terra inteira e ainda está
ressoando - e nunca irá parar de ressoar.

Com isto concluo o relato do depoimento do jovem
TÚLIO DO ESPÍRITO SANTO, que ouvi e registrei a seu pedido,
em várias sessões nos meses de julho a setembro de 2016.
É o relato.
Ralf Rickli,
escrivão

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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A VIAGEM DE TÚLIO
São Paulo . Dakar . Audagost . Kumbi Saleh . Segu . Djenê . Mópti . Tombúctu . Kano . Tassili n’Ajjer .
Gizé . Assuã . Kerma . Napata . Meroé . Cartum . Ruwenzori Kilimandjaro e portos suahíli .
Nairóbi . Adis Ábaba . Gondar . Áksum . Lalibela . Monte Camarões . Luanda . São Paulo
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Carta de alforria
de Floriana Rosa
do Espírito Santo,
nascida escrava em
Paranaguá, PR, em 1835,
alforriada em 1845,
falecida em 1917.
Agricultora,
pescadora, parteira,
referência comunitária,
mulher dona de si,
trisavó do autor, que
lhe dedica este trabalho
e, de certa forma,
o escreve em seu nome.

SANKOFA
NUNCA É TARDE PARA VOLTAR
E APANHAR O QUE FICOU PARA TRÁS
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Sobre a primazia da mensagem
Sinto que não posso entregar este livro a nenhum leitor sem
antes declarar o seguinte: sou grato pelo privilégio de ter
estado a serviço das histórias e pensamentos reunidos neste
livro: eles não são meus; apenas disponibilizei a uma causa a
minha habilidade de pesquisa, análise, sistematização e
redação.
Não entendo este livro como meramente dedicado aos
ancestrais, e sim como escrito em nome deles. Sinto que a
expressão “a pedido deles” transmitiria ainda melhor o que
quero dizer … mas, pelas finalidades do livro, isso não deveria ser
entendido como um fenômeno religioso. Falo de um processo
que cabe inteiramente no campo laico, e pode ser chamado de
observação fenomenológica empática. Consiste basicamente
em observar uma situação resistindo à nossa tentação de já
sair projetando sobre ela nossas opiniões e hipóteses, e
observar por tempo suficiente para que a lógica interna da
situação se evidencie; deixar que o fenômeno se explique a
nós, por assim dizer, em lugar de tentarmos explicá-lo.
Acontece que, quando através desse processo se evidencia a
existência de uma necessidade, o mero fato de ter reconhecido a necessidade se transforma na delegação ética de
uma reponsabilidade pela mobilização de si mesmo e/ou
de outros no sentido de responder a essa necessidade.
Por isso não vejo “o Túlio” como um trabalho propriamente
literário, e menos ainda que tenha o objetivo de colher
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qualquer tipo de louros para quem o registrou. O que importa
é a mensagem, não o mensageiro que a serve.
Finalmente, é óbvio que a vastidão da causa não requer
apenas uma voz falando por ela, e sim um coro de milhões de
vozes. Dispor-se a ser uma delas não envolve a pretensão de
substituir e muito menos de se sobrepor a nenhuma das
outras vozes - pois é só em seu conjunto que as vozes terão o
poder de derrubar as muralhas que são chamadas a derrubar.

“Um livro de ficção de consulta”: um pouco sobre a
proposta e a (re)invenção do Túlio, de 1994 a 2016
Em 1990 tudo o que eu sabia dos assuntos deste livro se
resumia em “ouvi dizer que houve grandes reinos na África,
e fiquei com vontade de conhecer alguma coisa sobre isso”.
Aí tive a sorte de topar com o livro The African origin of
civilization, de Cheikh Anta Diop, o qual transformou a mera
curiosidade em ávida paixão. Ainda não existia internet ao
nosso alcance, e quase nada nas bibliotecas a que eu tinha
acesso. Virei um rato de livrarias e sebos e encontrei Davidson,
cujo discurso apaixonado me arrebatou ainda mais. Logo a
seguir, Alberto da Costa e Silva lançou seu A Enxada e Lança,
mais ou menos na época em que conheci Ronilda Iyakemi
Ribeiro, então coordenadora do NEINB - Núcleo de Estudos
Interdisciplinares do Negro Brasileiro, na USP. Aí já estava
claro que nunca mais escaparia da correnteza dessa paixão.
Em 1993 assumi algumas atividades pedagógicas com adolescentes, como voluntário na Favela Monte Azul, em São
Paulo. Tentei alegremente compartilhar dos meus novos
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conhecimentos com esses adolescentes, e levei um choque ao
perceber que de início o assunto “ser negro” não era bem
recebido. Era sentido como incômodo. Apesar disso, insisti em
narrar algumas histórias envolvendo o tema, e confirmei a
hipótese de que isso poderia quebrar as compreensíveis
defesas e transformar a resistência em um interesse entusiasmado, dentro do qual saltava aos olhos o crescimento e florescimento da autoestima nos jovens.
Então a professora Ute Craemer, do grupo fundador da
Associação Comunitária Monte Azul, me provocou a escrever
uma pequena história para uso com crianças e jovens. No
início de 1994 sentei para escrever, e saiu outra coisa: um
catatau que não muitos adolescentes leram diretamente - mas
alguns, sim, leram, e com enorme impacto. Logo ficou evidente
que os leitores seriam ou adultos, ou jovens já com um pouco
mais de preparo intelectual: um livro para multiplicadores
do seu conteúdo. Serviria ainda como um repositório de dados
para uso de professores - uma espécie de livro de consulta em
um veículo ficcional. Só que professores interessados no tema
ainda eram raros: isso foi quase dez anos antes da Lei 10.639.
De um modo ou de outro, o livro teve uma pequena edição
em 1997, chamou a atenção de pessoas poucas mas altamente
representativas. Mesmo depois de esgotado, levou em 2009 ao
pedido da Companhia de Teatro Heliópolis por uma versão
teatral, e agora ao projeto desta nova versão, potencializada
por 21 anos de convívio com o tema não só em teoria, mas na
realidade sociopedagógica das periferias (uma rica história que
não cabe detalhar no momento) - e agora com a Lei 10.639/03
ajudando a compreender sua razão de ser e utilidade.
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ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ESTILO E TEXTO
Sinto que há “no Túlio” dois pontos de contato com o mestre
e “amigo transtemporal” Mário de Andrade: um, o caráter de
rapsódia, como Mário chamou o seu Macunaíma: uma coleção
complexa de histórias e outros elementos díspares, combinados de modo a não constituírem uma mera colagem, mas ganharem fluência orgânica entre eles.
Segundo - aceitando o famoso desafio da “Carta pras
Icamiabas”, em que Mário faz Macunaíma dizer que o povo
brasileiro “fala numa língua e escreve noutra” - o livro inclui
um projeto de registro da oralidade, ou seja: de exploração de
como fica, se escrita, a nossa fala do cotidiano - e isso
transitando pelos mais diversos contextos do cotidiano:
família, amigos, rua, instituições.
Não se pense que a linguagem cotidiana seja caótica: ela tem
suas próprias leis. Só por exemplo: muitas vezes precisei testar
em voz alta a opção entre escrever “pra” ou “para”, pois isso
varia em função da fluência do ritmo da frase, na fala de qualquer brasileiro.
Nesse esforço de registro do “como se fala”, com frequência
nos vemos forçados a usar sinais de pontuação em desacordo
com as normas com que a gramática tenta discipliná-los: as
vírgulas, por exemplo, estão ou não estão aí com o fim de
representar inflexões quase musicais que aplicamos à fala na
tentativa de evidenciarmos o encadeamento dos pensamentos
específicos que estamos expondo, e isso com a emoção
específica daquela fala - e não para sinalizar funções sintáticas
genéricas, definidas em abstrato.
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A busca de evidenciar a organização dos pensamentos levou
também a usar sistematicamente a divisão da fala de um
mesmo personagem em vários parágrafos, iniciando só o
primeiro com travessão, e os demais com reticências,
… sem por isso forçar o parágrafo anterior a terminar com
um ponto final: na fala viva as ideias com frequência tomam
novos rumos em pleno meio de frase, assim como um avião
não precisa pousar a cada vez que vai mudar de direção.
Em relação a traços e travessões, fez-se uma distinção entre
traço curto - que assinala uma articulação no pensamento de
um mesmo falante (semelhante à de um parêntese porém mais
sutil) - e o travessão propriamente dito, que indica a comutação
do discurso entre um falante e outro: – Note-se que esse outro
falante pode ser o próprio narrador – lembrou o Professor X.
Com certeza haverá quem pense ser antipedagógico colocar
experimentações de escrita ao alcance de jovens - e aí nos perguntaremos para que mundo tais pessoas pensam que estão
preparando alguém... à parte o fato de estarem contribuindo
para a avaliação quase unânime de que “as aulas de português
são as mais chatas”.
De resto, será que deveríamos evitar o contato dos nossos
jovens com os textos do único Prêmio Nobel de Literatura da
língua portuguesa? Afinal, seu uso da pontuação diverge das
regras bem mais do que tudo o que se vê neste livro!
Cabe notar, por outro lado, que é só em alguns trechos do
“Túlio” que o projeto de registro da oralidade popular é
executado de modo radical. Espero ter tido algum sucesso
nisso - embora saiba estar longe da maestria com que um
Rodrigo Ciríaco vem executando esse projeto.
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No Túlio, a linguagem desliza o tempo todo entre um registro
periférico mais ou menos radical, e a linguagem mais contida
mas ainda corretamente “errada” falada pelos professores não
pedantes. Em certos momentos transita por uma linguagem de
militância, em outros soa efetivamente acadêmica, e em alguns
chega a ser administrativa - como na lista de recomendações
do Dr. Juliano Moreira, no capítulo 52. Consideramos esse
trânsito pelos diferentes registros um fator pedagógico tanto para jovens, que têm que aprender a transitar também
pelos níveis de linguagem mais formais (sem desaprender
aquele que os vincula à sua gente!), quanto para professores e
outros adultos, que precisam aprender a entender, respeitar e
se expressar, quando for o caso, na linguagem dos jovens com
quem entram em contato ou convivem.
Diria ainda que vejo um toque de Brecht nisso tudo: é o
autor, uma pessoa real, quem está contando a história e
modulando sua voz para representar seus personagens - mas
não pretende iludir a ninguém que a voz seja efetivamente a do
personagem. Às vezes se retira totalmente da história e a
comenta de fora, nas “observações & informações adicionais”.
Ou seja: mesmo estando fora da narração, essas observações
são fortemente articuladas com ela. Por isso não quis que sua
presença fosse isolada em boxes nem atenuada por formatação
mais discreta.
Mais alguns detalhes: já na primeira versão do Túlio compareciam diversas onomatopeias (“bzzzzz”, “tum!”), bem como
expressões de pontuação desacompanhadas de texto, dentro
de diálogos, indicando reações atitudinais sem palavras
(“ – ! ”). Isso procede da linguagem dos quadrinhos, que teve
considerável presença na minha infância e adolescência.
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Já ao redigir a segunda versão, senti que os mais de 15 anos
de uso intensivo de internet me pressionavam a escrever
coisas como “rs” ou “kkkk”... Parecia ridículo gastar papel com
longas frases para dizer que houve murmúrios de indignação,
por exemplo. Aqui preferi tentar um caminho intermediário:
escrever RISOS, ou MURMÚRIOS DE INDIGNAÇÃO - sem desdobrar
em uma frase nem abreviar as palavras. Houve quem achasse
ridículo… Da minha parte, achei o resultado parecido com as
rubricas usadas em textos teatrais, e gostei - pois quando
descobri a existência desses textos, na pré-adolescência, fiquei
encantado: sua leitura me pareceu mais fluente e prazerosa
que a da maioria dos textos em prosa convencional.
Tudo está aí para facilitar que a mente do(a) leitor(a) crie
automaticamente uma cena viva e verossímil no palco da
sua imaginação - com o que se apropriará das informações
contidas no texto já em conjunto com toda uma rede multissensorial e sinestésica de referências. Quem tiver a mínima
noção sobre neurociências pode avaliar o quanto o que é apreendido desse modo tem vantagem frente às tentativas de memorização sem sabor, sem cor nem cheiro, nem som nem movimento, com que a apresentação escolar de informações pretende nos fazer gravar alguma coisa, com baixíssimo sucesso.
Nisso, meu modelo de certa forma involuntário foi a escrita
infanto-juvenil de Monteiro Lobato - digo involuntário porque
em nenhum momento houve propósito consciente no sentido
de imitá-lo - mas diversos leitores da primeira versão disseram
ter-se lembrado de Monteiro Lobato. E como poderia ser
diferente, se minha pré-adolescência foi embalada por pelo
menos duas leituras de cada um dos seus livros?
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Surgiu com isso a esperança de estar contribuindo para
uma separação entre a linguagem e “pedagogia imaginária” de
Lobato, que ainda valorizo, e os conteúdos de viés positivista
que o impregnavam, sobretudo seu chocante racismo.
Quem sabe valha a pena, a par de manter os textos originais
de Lobato para consulta nas bibliotecas, preparar edições com
dados atualizados, e sobretudo ajustadas a uma nova consciência dos direitos humanos - desde que seja registrada
“genealogicamente” a autoria de cada alteração. Eu mesmo
não me oponho a que façam isso com o Túlio no futuro,
quando estiver desatualizado tanto em seu conteúdo histórico
ou científico quanto frente à linguagem cotidiana da época.
ALGUMAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VERSÃO
Como encontrar determinado assunto “dentro do Túlio”?
A presente versão estará disponível na internet, permitindo o
uso de recursos de busca automática. Em 1994 não havia essa
possibilidade, e por isso o livro continha um índice remissivo
detalhadíssimo, o que agora não se faz necessário. Ainda
assim, oferecemos no final de cada fascículo um sumário
temático (de sabor intencionalmente barroco, lembrando
Cervantes), que ajuda a (re)encontrar assuntos específicos.
A primeira versão também continha muitas referências bibliográficas que eu mesmo não tinha chegado a utilizar: na época
era preciso aproveitar a oportunidade de informar o leitor de
sua existência! Desta vez tentei não facilitar demais: as ferramentas da internet estão ao alcance de quase todo mundo, e é
parte de nossa função pedagógica estimular que os educandos
(e educadores!) conquistem eficiência autônoma no seu uso!
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O NOME DO PERSONAGEM E A POESIA DO ACASO
Muitas vezes me perguntaram por que o personagem se
chama Túlio, e confesso que eu não tinha mais a responder do
que “porque me soou bem”. Quando me preparava para
escrever a primeira versão, dei carona, numa estrada do
interior do Paraná, a um jovem chamado Túlio, o qual,
conversa vai conversa vem, disse que seu grande sonho era
conhecer a África. Apesar de nunca mais ter visto aquele Túlio
- e de ele ser branco! - lembrei do nome quando comecei a
escrever sobre um jovem que ia conhecer a África - e parece
que “pegou”, tanto pra mim quanto pra qualquer outra pessoa
que entra em contato com o nome do livro.
Como precisava de um sobrenome, recorri ao que minha
trisavó negra Floriana Rosa recebeu de seus senhores, meramente pelo fato de ter nascido no dia de Pentecostes: “do
Espírito Santo”. O fato de esse sobrenome não ser incomum na
comunidade negra lusófona reforçou a escolha. Eu nem sonhava, na época, que viveria hoje no Estado do Espírito Santo onde, ainda por cima, Rosa (nome da mãe de Floriana) é
bastante frequente como sobrenome.
Foi só quando a presente versão já se encontrava em processo de editoração que vim a saber da primeira mulher romancista brasileira - Maria Firmina dos Reis, afrodescendente através de matéria reproduzida no portal Geledés (LUZ 2015).
Fui investigar mais e descobri, fascinado, que já em 1859,
em seu romance Úrsula, Maria Firmina ousou assumir publicamente uma perspectiva afrocêntrica e de denúncia de toda
dominação como mal (REIS 2004, DUARTE 2004).
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Mas descobri mais: descobri que, 135 anos antes do “meu”
Túlio, o primeiro personagem negro consistente da literatura
brasileira - um jovem de 25 anos que se torna liberto ao longo
da trama - havia recebido de sua autora o nome de Túlio!
Que essa rede de coincidências possa nos inspirar, tenha ou
não tenha significados ocultos, suficientemente justificada por
ser bonita - pois quem sabe Novalis tivesse razão ao dizer:

Quanto mais poético, mais verdadeiro!

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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Referências de imagens deste fascículo
que não estejam especificadas na própria página
 P. 6: Concepção artística do Mt. Camarões e Bioko: adaptado de
http://airsoc.com/articles/view/id/5564d84f313944274a8b456a/air-franceflight-af953-misses-cameroon-mountain ; Monte visto de Bioko: disponível
em https://br.pinterest.com/pin/533254412098888144/
 P. 10: Área bântu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bantu_area.png
 P. 12: Escultura nigeriana: imagens encontradas sem restrição em dezenas de
sites localizados com ajuda do Google Image.
 P. 21: Dona Europa assedia Mãe África: desenho criado por Paulo Stocker
para a 1ª edição de O dia em que Túlio descobriu a África (S.Paulo: Trópis,
1997), colorizada posteriormente por computador.
 P. 28: Porte du Non Retour, Benin: (1) Imagem acessada em 2009, não
encontrada atualmente na internet; similar mais próxima:
http://www.alamy.com/stock-photo/ouidah-and-beach-and-benin.html ; (2)
Disponível em diversas fontes, p.ex. http://www.mashpedia.com/Ouidah_I
 P. 36: Hércules Gomes ao piano: imagem extraída de matéria da Boa Vontade
TV, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=A_ygcL3eywg
 P. 39: Isabel Ferreira em entrevista TV em maio de 2016: imagem gerada
pela RTP África, fotografada e postada no Tweeter por Yanik Vicente, e
posteriormente no perfil pessoal da escritora no Facebook.
 Pp. 49, 55 e 60: imagens de Cruz e Souza e Juliano Moreira: domínio público.
Mais detalhes nas referências de imagens da Segunda Parte.
 P. 76: detalhe de imagem de A Mãe criada por Michel Onguer para esta obra.
Mais detalhes nas referências de imagens da Segunda Parte.
 P. 94: detalhe de ilustração inspirada no presente livro, criada por Michel
Onguer em 2015. Direitos de reprodução reservados.
 P. 99: Carta de Alforria de Floriana Rosa do Espírito Santo: documento
familiar preservado e escaneado pelo Sr. Areli da Silva Correia, tio do autor.
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Deve-se mencionar ainda que, na atualização e aprofundamento dos dados, foram consultadas muitas dezenas de sites cujo registro completo seria inútil pois
podem ser encontrados facilmente com as ferramentas de busca da própria internet.
Dentro disso, porém, deve-se registrar o importante instrumento que foi a Wikipedia, especialmente a em inglês, não como fonte única nos casos mais complexos,
mas até como fonte de referências iniciais para encontrar tramas bibliográficas
mais avançadas. Infelizmente a em português ainda está bastante fraca, em comparação, mas também foi utilizada - assim como as versões em alemão, francês e
espanhol.
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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.
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•

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

•

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

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

Como surgiu e se desenvolveu a ideia deste livro. Algumas palavras
sobre o estilo e o texto. Diferenças em relação à primeira versão.
Sobre o nome do personagem.
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