
 

 

ADVERTÊNCIA 
O livro a seguir foi redigido em 1994 (há 18 anos) e publicado 

em 1997 (há 15) mais ou menos na forma em que se encontra a-
qui (há ligeiras diferenças, inclusive de paginação, porque o ar-
quivo original se corrompeu, e tivemos que nos basear num ar-
quivo de 1998 em que haviam sido feitas algumas modificações 
no sentido de uma nova edição). 

Tratando-se de um livro que pretende não só entreter, mas 
também informar com dados objetivos, torna-se obrigatório ad-
vertir que haja cuidado na utilização dos dados, especialmente 
nos da história e geografia recentes: as populações de cidades, 
por exemplo, estão com certeza desatualizadas, e os onze capítu-
los sobre a Etiópia ainda tratam da Eritreia como uma região 
desse país, e não como um país independente. 

Há muitos anos pretendo fazer uma edição revista e atualizada 
“do Túlio” (como costuma ser carinhosamente chamado por quem o 
conhece), mas não tem sido viável investir os meses de dedicação 
que isso requer, e é provável que continue inviável por muitos anos.  

Se decidi disponibilizá-lo agora na internet nesta forma “antiga”, 
é porque continua não existindo, em língua portuguesa, nenhum 
texto sobre História da África que seja tão acessível sem deixar de 
fazer jus à amplidão e complexidade do tema, sendo - parece-nos - 
especialmente útil no embasamento dos educadores para fazerem 
frente às justas exigências da Lei 10.639/2003, embora escrito 
quase dez anos antes da mesma. 

Também é importante notar que, além da presente forma, “o 
Túlio” existe também como peça teatral, elaborada em 2009 e já 
montada duas vezes pela Companhia de Teatro Heliópolis, de São 
Paulo (em 2009 e 2012). É um trabalho consideravelmente mais 
curto, menos panorâmico, porém que considero textualmente mais 
maduro. Espero também colocá-lo à disposição em breve. 

Finalmente: o texto é disponibilizado na íntegra para uso, quer 
online, quer mediante a impressão de pequeno número de cópias, 
vedado porém qualquer tipo de comercialização, a ser tratada com o 
máximo rigor como crime caso viesse a ocorrer. Citações e uso como 
fonte de dados para outras obras devem ter sempre sua fonte devi-
damente referenciada:  

RICKLI, Ralf. O dia em que Túlio descobriu a África. São Paulo: Trópis, 1997. 

Disponível em http://www.tropis.org/biblioteca/tulio1997.pdf 

Vitória (ES), 01.07.2012 
o autor (contato: ralf.r@tropis.org) 
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A África não pertence a um só tempo e nem sempre
possuiu a mesma paisagem. O Dia em que Túlio
Descobriu a África é uma obra que prima por descortinar
espaços e tempos e por revelar o brilho de histórias a
serem conhecidas, reconhecidas e difundidas.

Túlio pode ser o autor, você ou eu, encantados com
as fontes que nos ficam como pistas nessa viagem
surpreendente.

Trata-se de uma literatura a caminho de uma
visibilidade tão necessária sobre a complexidade
histórico-cultural africana. O acento sobre o caminho
islâmico por entre africanidades é um risco, se receber
alguma hierarquização frente às demais historicidades
trançadas no continente.

Nos resta torcer para que Túlio desça do tapete
oriental e troque idéias e imagens com Idrissa, nesse
prazer humano pelos descobrimentos.

HELOÍSA PIRES LIMA - psicóloga, cientista social,
mestranda em Antropologia pela USP, organizadora do
Grupo de Trabalho sobre Assuntos Afro-Brasileiros da
Secretaria de Educação (94), consultora da Fundação
Palmares / Ministério da Cultura.

Num passeio pelas antigas civilizações africanas,
Túlio descobre os mais profundos mistérios de nossa
raiz. Visita localidades da África antiga e moderna, como
Tombúctu, Dakar, Benin, Egito, Etiópia... Participa de um
congresso transdimensional, onde conhece personagens
históricos de origem africana, como o violinista e
espadachim Chevalier de Saint-Georges, os irmãos
engenheiros André e Antônio Rebouças, o escritor Mário
de Andrade, o poeta russo Púchkin, o cientista Cheikh
Anta Diop, entre muitos outros.

Escrita por Ralf  Rickli, é uma história que destaca a
importância, hoje omitida, que o negro teve para o
surgimento da civilização atual. Põe o racismo contra a
parede, criticando a imagem deturpada que muitos ainda
têm dos negros e da África.

Juntando ficção e dados verídicos, o livro relata as
aventuras, desventuras, sofrimentos e alegrias dessa
raça que muitas vezes nem tem idéia de quão gloriosa é
sua História. Que este livro mostre a todos a
resplandecente História dos povos negros e contribua
para torná-la mais brilhante ainda!

ALEXANDRE VAZ - 14 anos,  residente na Favela Monte Azul
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CONVITE  

Aqui no Brasil muitos pensam que a África, além de seus 
fabulosos bichos, tem apenas povos “selvagens”. Volta e meia se 
vê, ainda hoje, algum desenho de negros com o cabelo 
amarrado num ossinho, cozinhando um branco num caldeirão. 

Isso é uma fantasia, e a realidade é bem diferente. Hoje se 
sabe que a África é mãe de boa parte da civilização deste 
mundo - só que no Brasil quase não se fala disso. Somos o país 
com a segunda maior população de origem africana no mundo 
(só menor que a da Nigéria), mas essa população quase não tem 
chance de conhecer a História de seus antepassados e de sua 
participação na cultura mundial. 

Por isso é que queremos convidar vocês a uma viagem 
imaginária por uma História real. Não vamos ficar falando dos 
leões e girafas, que todo mundo conhece, e nem mesmo da vida 
tribal, que existe lá como em toda parte do mundo. Queremos 
que vocês visitem conosco o lado menos conhecido da África, 
que é o das suas civilizações. Pois esse conhecimento pode nos 
ajudar a fazer do próprio Brasil um lugar melhor. 

Como? Por quê? Só lendo pra ver! 

PS: Se você quiser se dedicar ao estudo dessa História em maior profundidade, 
ou for um professor que precisa de dados adicionais, encontrará alguns 
comentários de seu interesse no fim de cada capítulo, bem como no Apêndice 
final, que inclui ainda bibliografia, índice de palavras-chave e sumário dos temas 
de cada capítulo. 
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Viver sem história ... é aceitar, na maré da 

evolução humana, o papel anônimo de plâncton ou 
de protozoário. É ser uma ruína, ou trazer consigo 
as raízes de outros. É renunciar à possibilidade de 
ser raiz para outros que vêm depois. 

Joseph Ki-Zerbo, historiador africano 

 

 

 

 

A  
Floriana Rosa do Espírito Santo, 

afrobrasileira, trisavó  
(Paranaguá, 1835-1917) 

e  
Johann Ulrich Rickli,  
eurobrasileiro, bisavô  

(Suíça 1837 - Egito - Brasil 1921) 

Aos amigos presentes, incontáveis, 
a quem este livro diz  respeito. 

À dignidade do futuro. 
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1.ª parte:  

A DESCOBERTA 

 

1: O CrimeO CrimeO CrimeO Crime    
– Parado aí, neguinho! Encoste na parede e não se 

mexa! 

“Não é possível!”, pensou Túlio. “Não pode ser um assalto. 
Justo agora que parecia que estava tudo dando certo...”  

Não fazia muito tempo que tinha arranjado esse emprego. 
Estava pra fazer dezesseis, idade em que muita gente ainda 
nunca pensou em trabalhar. Também gostava de se divertir, é 
claro, mas ao lado disso tinha verdadeira fome de conhecer e 
entender todas as coisas deste mundo. Em outras palavras, ne-
nhum divertimento lhe dava tanto prazer como descobrir - 
mesmo se nem todas as descobertas são agradáveis. Por exem-
plo: Túlio já tinha entendido que hoje em dia todo minuto pas-
sado neste planeta é cobrado, e é sempre pago com o trabalho 
de alguém.  

No caso dele e dos três irmãos, até agora esse alguém tinha 
sido a mãe, já que o pai havia morrido quando ele tinha uns 
três anos. O bairro inteiro, aliás, tirava o chapéu para a boa 
saúde e educação que Dona Aurora conseguia garantir aos fi-
lhos, mas só quem estava perto sabia o tamanho da luta. 

Crianças crescem - e com elas o custo de sua vida e educação. 
Túlio logo viu que teria que ajudar nas despesas, e ficou feliz 
de encontrar um trabalho que ainda deixava tempo e forças 
pra estudar. Verdade que às vezes a escola era chata, se perdia 
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muito tempo pra aprender pouco, mas... ainda assim... sem ela 
as chances de conhecer as coisas diminuíam bastante. E ficar 
sem conhecer parecia o mesmo que morrer. 

Por sorte tinham gostado dele na firma, tanto que hoje já ti-
nham dado uma tarefa de bastante responsabilidade: não e-
ram pouca coisa os documentos e cheques que iam na pasta.  

Saiu todo cuidadoso. Quando estava a uma quadra do ponto 
viu o ônibus que precisava pegar, e resolveu correr. Foi aí 
que...  

– Não ouviu? Encosta na parede, neguinho! 

Não, não podia ser agora que iam lhe assaltar e acabar com 
tudo! Olhou... e deu com um monte de policiais descendo de 
uma viatura, armas na mão. Por um instante sentiu um alívio: 
não tinha feito nada de errado, eles só podiam estar atrás de 
outra pessoa! 

– Passe a mala aqui, e sem gracinhas! 
Peraí, essa era a pasta do seu serviço. Se lhe pedissem pra 

abrir e mostrar ainda vai lá, mas entregar, ele sabia que não. 
Mas não deu tempo de dizer “a”, e um dos policiais tinha to-
mado a maleta. Abriu e foi dizendo: 

– Não falei? Olha a muamba aqui. Vamo, neguinho, de onde 
é que roubou a grana? 

– Eu não roubei, é dinheiro da firma... 
– Da firma, é? E como é que veio parar na tua mão? 
– É um pagamento que me mandaram fazer, e... 

Tum! 

Seria possível!? Tinha levado um golpe na cabeça, nem sabia 
com o quê.  

– Fala, neguinho, roubou de onde?! 
– Já falei que não roubei, é do meu trabalho... 
Tum! 
– E você acha que eu sou trouxa de acreditar que alguém ia 

entregar essa grana na mão de crioulo?  
– E essa roupa aí – foi dizendo outro – pensa que engana al-

guém? Trombadinha metido a besta! Foi comprar no shopping 
com dinheiro roubado, foi? 

Tudo era tão inesperado, tão sem cabimento, que Túlio não 
atinava com o que devia dizer ou fazer. Mal percebeu que um 
dos policiais estava pra lhe algemar; só sabia que a pasta era 
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sua responsabilidade, de modo que quando viu o outro se afas-
tando gritou “não, a maleta não!”, fez que ia atrás e... plaf!, foi 
jogado no chão. 

– Quieto aí, ô carvão! Sem truques! 
– Os documentos! – gritou – Olha os documentos! 
– Que documentos? Desde quando macaco tem documento? 
Não podia ser verdade! Devia ser pesadelo! Um policial, a-

gindo daquele jeito?! Por um instante a visão escureceu e Túlio 
quis explodir, xingar, arrebentar com tudo... mas era inteligen-
te pra saber que se perdesse a cabeça é que sua chance acabava 
de vez. Conseguiu ficar frio: 

– Os documentos, carteira de trabalho, telefone da firma, tu-
do, o senhor pode verificar. 

 
Nem dá pra saber o que teria acontecido se nesse momento 

não se ouvisse uma freada e uma pergunta: 
– Qual é o problema aí? Assaltaram o Túlio? 
– Ah, o senhor conhece o cara que o trombadinha aí assal-

tou? 
– Que trombadinha? Eu não vi trombadinha nenhum. O que 

é que aconteceu com o Túlio? 
– Túlio? Que Túlio? 
– Esse aí, o Túlio, funcionário da minha firma. 

Era o Cristiano, motorista da empresa. “Do jeito que está fa-
lando até parece que é o proprietário!”, Túlio pensou, sorrin-
do por dentro: “Engraçado é que eles já foram chamando de 
senhor. Ele mal deve passar dos vinte!” 

– Esse aqui? – o policial foi perguntando, meio sem jeito. 
– Esse aí, sim senhor. É nosso funcionário em serviço. 
– O senhor desculpe – interveio um dos policiais – mas o se-

nhor não acha que é imprudência entregar dinheiro na mão de 
um crioulinho desses? O senhor sabe, isso é gente atrasada, 
sem capacidade pra essas coisas... 

– O Túlio é um excelente funcionário e a firma tem total con-
fiança nele. 

A voz e o olhar de Cristiano sustentaram o olhar do guarda sem 
arrogância mas com firmeza - e foi como se uma nuvem se des-
manchasse no ar com velocidade nunca sonhada.  



 12 

– O senhor desculpe o transtorno, é que..., o senhor enten-
de... –  foram dizendo enquanto entregavam a pasta ao moto-
rista. Este chamou: 

– Vem, Túlio. 
Nosso amigo reparou que ninguém o impedia, que estava 

solto enfim, mas também que nenhum dos policiais lhe disse 
uma palavra, pediu desculpas ou ao menos olhou pra ele de 
novo. Enquanto Cristiano dava a partida, a viatura já tinha 
arrancado e virado a esquina. Ao lado de Túlio o motorista 
repetia um número sem parar, um número de placa de carro. 

– Anota aí, Túlio, a placa da viatura. 
– Mas pra quê? 
– Temos que denunciar os sacanas na delegacia. 
– Na delegacia? Mas eles não são da Polícia? 
– São e não são. Na verdade são criminosos disfarçados de 

policiais. Eu não falei nada na hora porque a situação era de-
licada, primeiro tinha que tirar você dali. Mas agora temos que 
denunciar. 

2: Tentando EntenderTentando EntenderTentando EntenderTentando Entender    
– Não estou entendendo, Cristiano. Que crime é que a gente 

vai denunciar? A pasta com o dinheiro está aqui. E, escuta: 
como é que eles não queriam acreditar em mim e acreditaram 
em você? Como é que... 

– Calma, rapaz, uma coisa de cada vez!  Antes de mais nada, 
você sabia que eu faço teatro?  

– Teatro, você?! 
– Amador, é claro, mas faço. E aí: que tal a banca de dono de 

firma que eu consegui botar, hem?  
– Em cima!  
– É, mas não sei se tinha convencido se eu não fosse assim 

loiro... 
– ... e de olhos azuis – Túlio completou. – Olha, se fosse mo-

reno branco ainda pode ser, mas se fosse da minha cor era 
capaz de ir preso junto, nem que fosse o dono mesmo! 

– Pois é, Túlio, e você ainda me pergunta onde é que está o 
crime? 

– Que crime, Cristiano? Juro que ainda não entendi. 
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– E está certo tratar as pessoas diferente só porque uma é 
clara e a outra escura? 

– Certo acho que não está, mas... desde que eu me conheço 
por gente sempre foi assim... Na favela, na padaria, na escola, 
na rua... tratamento de preto e de branco toda vida foi dife-
rente, não é?  

– E você acha que é pra deixar passar? 
– E o que é que eu posso fazer? 
– Ô Túlio, se uma pessoa mata outra, pode ficar por isso 

mesmo? 
– Claro que não! É crime! 
– E você não sabe que tratar alguém mal por causa da cor ou 

da raça também é crime?  
– Crime mesmo, a sério? 
– Crime, Túlio; racismo é crime. Você tem que ir até a dele-

gacia e registrar queixa. 
– Mas, e os caras iam se disfarçar de policiais só pra isso?  
– Ô Túlio, você é tão inteligente, mas hoje tá devagar, né? 
– Qualé, Cristiano, eu tô aqui ainda zonzo do susto, pancada 

e tudo, você quer o quê! 
– Tem razão, Túlio, desculpe. A coisa é a seguinte: não é bem 

que esses caras estejam disfarçados. Eles são policiais mesmo - 
ou pelo menos pensam que são.  

– Como “pensam que são?” 
– Veja: um policial é um sujeito que está aí pra proteger a 

população e garantir que se cumpra a lei. Se o sujeito age con-
tra a lei, ele não é um verdadeiro policial. 

– É, eu nunca tinha pensado nisso. A impressão da gente é 
que a polícia faz a lei, na hora, tenha razão ou não.  

– É terrível, mas muitos deles realmente agem assim.  
– E não são todos?  
– Não seria justo dizer isso. Existem policiais honestíssimos, 

heróicos mesmo - mas infelizmente tem uma verdadeira mul-
tidão de despreparados.  

– Despreparados ou safados? 
– Olha, tem de tudo, como em toda profissão. Com a polícia 

tem o problema que eles ganham pouco, pra uma responsabi-
lidade tão séria. E são mal preparados mesmo.  

... Você não acha que pra cuidar da conduta dos outros o su-
jeito tinha que ser ainda mais educado que os outros?  
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– Claro! 
– Pois é, é claro. Mas, você sabe, a qualidade da educação no 

Brasil virou uma tristeza, e a dos policiais não escapa da regra. 
Aí, muitos erram por nem ter entendido direito qual é a sua fun-
ção! 

– Como esses? 
– Não, este caso é pior. Você viu como eles saíram rapidinho? 

Eles viram que a sujeira tinha sido percebida. É por isso que eu 
chamei de falsos policiais. A gente tem obrigação de apresentar 
queixa inclusive pra ajudar a polícia a descobrir quem não é 
digno de estar lá dentro, entende? 

– Eu entendo. Só espero que eles na delegacia também...  
– Tem coisas que pioram, mas tem outras que melhoram: uns 

anos atrás a gente é que acabava preso se fosse se queixar da 
polícia no Brasil...  mas agora eles vão entender.  

3: À Beira da Cama e da MargemÀ Beira da Cama e da MargemÀ Beira da Cama e da MargemÀ Beira da Cama e da Margem    
Nessa noite Túlio não conseguia pegar no sono. Pensava nos 

perigos que tinha corrido - ser preso sem culpa, ser acusado do 
roubo do dinheiro, perder o emprego - o que mais? Tentava 
pensar em outra coisa, mas o “filme” começava sempre de no-
vo: estava nas ruas da cidade, de repente era fechado por uma 
viatura, e aí estavam lá aqueles sujeitos rosnando e cuspindo: 
“acha que eu sou trouxa de acreditar que alguém ia entregar 
essa grana na mão de um crioulo? E essa roupa aí, comprou 
com dinheiro roubado? Trombadinha metido a besta!” Vinha 
uma raiva danada de não ter respondido, e começava a ensaiar 
todas as respostas possíveis...  
“Da próxima vez... - Mas quê próxima vez nada! Nunca 

mais vai acontecer isso comigo!” 
Só que aí um bichinho roendo por dentro lembrava que não 

era a primeira vez que ouvia coisas do tipo. Na escola mesmo, 
apesar de ter amigos e amigas de todo tipo e toda cor - loiros, 
morenos, japoneses, marrons... - volta e meia algum idiota 
vinha pra cima com tição, urubu, nêgo burro, cérebro de ma-
caco. E era o melhor aluno da classe - imaginem se não fosse.  

Dizia que nem ligava, mas o susto de hoje parecia trazer de 
volta todas as mágoas da vida, desde a primeira, e só aí perce-
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beu quanta raiva tinha ficado guardada esses anos todos. Co-
mo se o tal bichinho dissesse, lá dentro: 

– Se vinga, rapaz! Acaba com eles, rouba, quebra, mata! 
– Mas não é nada disso o que eu quero, pô! Eu não sou desse 

jeito! 
– E adianta querer ser santinho? Eles vão te tratar como 

marginal do mesmo jeito... 

“Será que é isso mesmo? Que o destino é esse e não adianta 
fugir?... Marginal.” Via de novo seus velhos sonhos: ele pilo-
tando um avião fabuloso por cima de todas as terras do mapa-
múndi da escola...  e aí a palavra, como um tijolo enorme, der-
rubava o avião: MARGINAL.  
“É isso o que me espera. Não adianta fugir: amanhã tenho 

que começar a ser ruim. Amanhã.” Mas essa idéia dava um nó 
lá dentro, uma vontade misturada de chorar e de vomi-
tar... Não, não dava pra agüentar essa sensação horrível, e, pra 
fugir dela, pela primeira vez na vida Túlio desejou morrer. 

Aí começou o “filme” de novo... Era ele andando pelas ruas 
da cidade... Só que desta vez... 

4: De Repente...De Repente...De Repente...De Repente...        
(Rumo ao Desconhec(Rumo ao Desconhec(Rumo ao Desconhec(Rumo ao Desconheciiiido)do)do)do)    

Desta vez ele andava, andava, e a viatura não aparecia; seguia 
andando por entre carros e prédios, e já nem reconhecia quê 
lugar da cidade era esse. De repente notou: na calçada, nas lojas, 
nos carros, todos eram negros como ele, ou quase todos. Isso 
causava uma impressão nova, boa mas estranha, difícil de expli-
car. Seria um bairro que não conhecia, que nunca tinha ouvido 
falar? 

Foi passando diante de um hotel enorme, aquelas portas to-
das de vidro, e de repente alguém correu lá de dentro na dire-
ção dele:  

– Túlio! Até que enfim você chegou!  
– !? 
Era um rapaz parecido com ele, só que com umas roupas de 

padrões diferentes e cores fortes, de uma beleza esquisita que 
prendia os olhos. 
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– Temos que seguir viagem imediatamente, senão vamos atra-
sar a abertura. Eles não vão começar sem todos lá. 

– Lá onde? Espera aí. Eu nem lembro de onde é que a gente 
se conhece... 

– Não se incomode, aos poucos eu explico tudo. Você não me 
conhece mesmo. Eu é que sei de você. Sou seu guia pessoal no 
programa. Meu nome é Idrissa. 

– I... ?  Programa?  
– Idrissa. Pros amigos, Idríss. Vamos, logo você vai entender. 
Com a mão nas costas de Túlio, o encaminhou pra dentro do 

hotel. Todos no saguão cumprimentavam com a cabeça à pas-
sagem deles, mas foram direto pro elevador.  

– I...  I...  Idrissa, que parte de São Paulo é essa, que eu nunca 
vi? Nem sei direito como é que cheguei nessa rua e... 

– Isto não é São Paulo, Túlio. Aliás, com o atraso esqueci de 
dizer: Bem-vindo à África, irmão! 

Saíram do elevador no último andar e se encaminhavam pra 
uma escada. Túlio não tinha engolido o que ouvira: 

– Que África, meu! Cadê a selva, os leões? Tamo no meio da 
cidade, num prédio, e você vem de África! 

Saíram num terraço, um heliporto no alto do hotel, e de re-
pente Túlio viu: onde estava, não sabia, mas São Paulo não po-
dia ser. Havia prédios sim, mas pros dois lados, luminosamen-
te azul, se via o mar. 

– Santos?... Rio?... Mas, cadê os morros? 
– Dakar. 
– O quê? 
– Dakar, capital do Senegal. 
Os prédios e casas brilhavam, muito brancos, por entre o 

verde das árvores. Idriss continuou: 

– Viemos receber você aqui porque este é o ponto mais oci-
dental da África, mais pro lado do Brasil - esta ponta de terra 
chamada Cabo Verde.  

– Cabo Verde? Parece que já ouvi falar. 
– Seguindo aqui mar adentro você vai sair no Arquipélago de 

Cabo Verde, onde se fala português. Só que lá é outro país.  

... Mas, a propósito, Túlio, tem muitas onças em São Paulo? 
– Onças? Claro que não! Já viu onça em cidade grande! 
– Mas no Brasil tem onça, não tem? 
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– Tem, claro, mas lá no mato, na Amazônia por exemplo. 
– Quer dizer que no Brasil tem as duas coisas, mato e cidade. 
– É claro, quem é que não sabe disso? 
– É, quem é que não sabe! Mas você parece não saber que na 

África também é assim... 
– ! – Túlio engoliu a surpresa e o encabulamento. 
– Você me pergunta cadê os leões. Não espera ver leão no meio de 

uma cidade de mais de um milhão de habitantes, né? 
– Um milhão? É a maior cidade da África, então? 
– De jeito nenhum! Cairo é uma das cinco maiores do mun-

do, com mais de treze milhões. 
– Mas Cairo é no Egito! 
– E o Egito não é na África?...  
– É mas não é, como é que eu explico... 
– Eu entendo: o Egito não é considerado um país negro, não 

é? Suas idéias sobre isso ainda vão mudar...  
... Mas por enquanto, vá lá; vou lhe dar a população de várias 

cidades deste lado do deserto do Saara, onde todo mundo con-
corda que é “África Negra”: Lagos, na Nigéria, tem uns cinco 
milhões; Abidjan, na Costa do Marfim, três milhões; Nairóbi, 
Kinshasa, Adis Abeba, Cartum, Dar as Salam, todas mais de 
um milhão - sem falar da África do Sul, que é uma história 
mais complicada. 

... Mas vamos, amigo, que a viagem é longa. 

Quando Túlio pensava que ia entendendo, lá vinha uma nova 
surpresa. Idrissa desenrolou um tapete, daqueles tipo mil-e-
uma-noites, e subiu. Chamou Túlio, passou a mão num pedaço 
do tapete tramado de fios dourados, e, acreditem ou não...  
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5: Voando pelo SahelVoando pelo SahelVoando pelo SahelVoando pelo Sahel    
O tapete decolou. Fez uma ampla curva que permitiu apreci-

ar a cidade com seus bairros, porto, praias... e em seguida ga-
nhou velocidade avançando por sobre plantações de arroz 
muito verdes e planas, pontilhadas de palmeiras. A esta altura 
Túlio já tinha desistido de se espantar: se num momento esta-
va em São Paulo e no outro estava na África, era de estranhar 
que pudesse voar num tapete? Resolveu relaxar e admirar. 
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– Você vê, Túlio, o mar está à nossa esquerda; quer dizer, es-
tamos indo pro norte, para o Rio Senegal, fronteira do deserto 
e dos povos mouros. Olhe, ali está o rio chegando no mar, na 
cidade de Saint-Louis: repare que ele parece lutar com as du-
nas de areia pra conseguir passar. Aqui vamos deixar a costa e 
seguir continente adentro. 

Voaram subindo o rio, que formava um rendilhado de canais 
e ilhas alagadiças muito verdes, mas logo o cruzaram para o 
norte, e num instante estavam no deserto - ou melhor, num 
campo muito seco que já era quase deserto. 

– Este é o Sahel, a faixa de estepes que acompanha toda a 
beira do deserto do Saara. Apesar de toda a secura, aqui se 
produzem cereais e se cria gado desde há muito, muito tempo.  

... Desde que cruzamos o rio estamos na Mauritânia, mas 
houve tempo em que tudo isto - Senegal, Gâmbia, Guiné, Gui-
né-Bissau, boa parte da Mauritânia, do Mali de hoje e de al-
guns países mais -, tudo isso era parte do Império do Mali, um 
dos maiores países do mundo entre os anos 1300 e 1500.  É 
pra lá que estamos indo.1 

– Pro Mali? 
– Pro antigo Mali. 
– Mas como? Não entendo. 
– Esqueci de dizer: este tapete é um modelo tecnomágico a-

vançadíssimo. Viaja também no tempo. Vamos pro Grande 
Congresso Pan-Africano Transtemporal. 

– !!! 
– Quer uma demonstração? Está vendo aquelas ruínas ali? 

A muito custo se percebiam algumas paredes numa bura-
queira escavada no chão seco. 

– Essa é Audagost, a segunda cidade de um império ainda 
mais antigo que o Mali, o Império de Gana! 

– Cidade, Idrissa? Mas quê cidade? 
– Segure-se! 

Idrissa passou de novo os dedos pelos fios dourados trama-
dos no tapete, e esse parou no ar e começou a vibrar: zzzzz-
zzuummmmmmmm... Toda paisagem foi ficando fora de foco, 
um borrão amarelo só. 

                                                      

1Acentua-se geralmente no i (Malí), embora muitos também digam Máli. 



 20 

Aí de repente começaram a surgir manchas no borrão ama-
relo - manchas brancas, marrons e verdes; a vibração começou 
a diminuir e as imagens foram pouco a pouco recobrando a 
nitidez. As manchas de cor tomavam forma: eram árvores, 
casas e sobrados, por entre mercados e ruas cheios de gente. 

– Voltamos apenas... uns mil anos no tempo! – disse Idriss, 
triunfante. – Estamos no ano 1000, pela contagem de vocês. 
Neste momento Audagost tem uma idade entre a de Curitiba e 
a de São Paulo lá na sua época - quer dizer, mais de trezentos 
anos. É o grande “porto” das caravanas de camelos que vêm do 
deserto comerciar com a África Negra. Vamos dar uma espiada 
nos mercados de Audagost, Túlio?  

– E o Congresso? 
– Não tem problema. Faltam uns 500 anos pra começar. 
– ! 
O tapete fez uma curva e pousou num pequeno descampado. 

Túlio pisou no chão com cuidado, com medo que não susten-
tasse o pé... 

 
 
 
 

Para interessados em aprofundamento...  
(CAP. 4 E 5) 

População de cidades africanas: Há enorme contradição entre as diferentes fon-
tes. O Almanaque Abril 1994, p. ex., menciona apenas 1.347.000 habitantes para 
Lagos, referindo-se com certeza a alguma unidade administrativa do tipo município. 
Ora, a realidade das cidades não é essa, e sim o aglomerado metropolitano - de 
modo que é à população do aglomerado que o personagem Idrissa se refere acima, 
com base em diversas fontes, mencionadas nesta nota ou não.  
   O Atlas Geográfico Mundial da Folha de S.Paulo (1994) traz os números abaixo 
para as principais áreas metropolitanas da África, números com certeza não isentos 
de distorções, mas provavelmente mais próximos da realidade. 
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Cairo ........................................................13.000.000 
Lagos .........................................................4.100.000 
Alexandria..................................................3.684.000 
Kinshasa ....................................................3.505.000 
Casablanca................................................3.213.000 
Cidade do Cabo.........................................2.310.000 
Abidjan.......................................................2.168.000 
Cartum .......................................................1.947.000 
Adis-Abeba ...............................................1.891.000 
Johannesburgo ..........................................1.714.000 
Dar as Salaam...........................................1.657.000 
Nairóbi .......................................................1.503.000 

Idríssa: nome freqüente na África Ocidental, é forma africanizada do nome árabe I-
dríss, Edríssi, etc. No Alcorão e na tradição islâmica é um profeta, sincretizado por 
um lado com o bíblico Enoc, por outro com o egípcio Tehuti, inventor da escrita, 
mais conhecido pelo nome helenizado Thot - o qual por sua vez se liga ao grego 
Hermes e ao romano Mercúrio. Em outras palavras: liga-se ao universo da comuni-
cação, da intermediação, e do pensamento analítico-verbal. (Agradecemos a Idrissa 
Simpara, malinês residente na Costa do Marfim, a pista principal destas informa-
ções).  

África e Islam: Pode-se objetar a termos escolhido um nome islâmico, e não tradi-
cional-africano. Acontece que não queríamos atrelar nosso personagem a nenhuma 
corrente étnica em particular.  
   Estamos conscientes de que, da perspectiva das religiões tradicionais, são possí-
veis objeções à atuação do islamismo na África. Ora, também o cristianismo pode 
ser questionado do ponto de vista das antigas religiões européias ou de qualquer 
parte do mundo. 
   Na verdade tudo pode ser questionado, e deve ser, mas questionado não significa 
rejeitado: a realidade é complexa demais para que qualquer pessoa possa dar algu-
ma palavra final.  

Assim, não é nossa intenção tomar partido. Consideramos que tudo apresenta 
lados positivos e negativos, inclusive as religiões. Neste trabalho optamos por ir 
atrás do positivo em cada coisa - e na atuação do islam na África vemos como 
positiva sua contribuição para a superação da oposição excessiva entre grupos, 
talvez a mais grave entre as razões internas do enfraquecimento da África frente aos 
outros continentes (sem tratar neste ponto das razões externas, abordadas nos 
capítulos 8, 10, 23, 28-30 e 46, pelo menos).  

 
 

6: Por Baixo das Areias do TempoPor Baixo das Areias do TempoPor Baixo das Areias do TempoPor Baixo das Areias do Tempo    
– É incrível, Idriss, a gente vê que está no meio do deserto, 

mas a cidade é cheia de árvores! Olha só essas palmeiras, com 
frutinhas compridas... 
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– São tâmaras. De fato, a cidade fica num oásis. Vê essas ár-
vores copudas, com florezinhas brancas? Isso é hena, usada 
em tinturas de cabelo e outros cosméticos. 

Entraram no mercado. Ninguém estranhava mais dois foras-
teiros no meio daquele movimento de gente de todos os tipos - 
comprando, vendendo, trocando coisas. A maior parte eram 
negros, porém com diferentes roupas, diferentes línguas, tipos 
físicos diferentes... Havia gente do deserto toda embrulhada 
em panos, uns cor de chocolate, outros morenos brancos, fa-
lando árabe... Havia até uns bem claros, de olhos verdes. 

– Berberes – disse o Idriss. 
– Bérberes? 
– Bérberes não: berbéres. Parece que descendem em parte 

de povos que vieram da Europa séculos atrás. Povos que lá 
eram chamados de bárbaros. 

Comeram como se fosse arroz um prato de umas bolinhas 
brancas miúdas, gostosas... 

– É painço, ou milheto, o grande cereal  tradicional da Áfri-
ca. 

– Painço? No Brasil isso é comida de canário! 
– Só de canário? Pois vocês não sabem o que estão perden-

do! É claro que passarinho também gosta, mas sem casca ele é 
um dos melhores alimentos para gente!  

De sobremesa comeram tâmaras - super-doces, deliciosas - e 
saíram olhando as mercadorias: tecidos, hena, jóias, utensílios 
e armas de ferro, e uns escudos de couro enormes. 

– São o artigo mais famoso da cidade, em couro de órix, uma 
espécie de antílope.  

– Acho que já vi alguns em São Paulo, no Zoológico. 
– São leves mas resistentes; protegem de uma vez o cavaleiro 

e o cavalo. 
– Há muitas guerras por aqui, Idriss? 
O rapaz deu um suspiro, um gemido quase: 
– Infelizmente sim. Se não fosse isso, quem sabe este e ou-

tros impérios tinham durado mais, e quem sabe não tinha a-
contecido tanta coisa terrível com a África...  

... É claro que existem guerras em toda parte, e são todas 
uma coisa horrível - mas eu sou daqui, e por isso sei falar do 
mal que isso tem feito aqui. Nesta viagem você vai ver muita 
coisa e vai perceber o que eu quero dizer. 
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Idrissa ainda estava pensativo quando chegaram uns carava-
neiros e trocaram com ele umas palavras em árabe.  

– Vão pra Cumbi, a capital, onde têm audiência com o impe-
rador. Acho que vale a pena dar uma olhada. Em meia hora de 
viagem-espaço chegamos lá, aí saltamos alguns dias com a sin-
tonia fina do tapete, e estamos lá na hora da chegada deles. 
Que tal? 

– E por que não? 
Saíram do meio do burburinho pra um lugar onde se pudes-

se manobrar o tapete, e dali a pouco avistavam a longa e curio-
sa cidade de Cumbi Saleh. 

Para interessados em aprofundamento... 

Berberes: a origem parcialmente germânica dos berberes é defendida por DIOP no 
capítulo 3 (Modern Falsification of History) de seu livro consultado (v. Bibliografia). O 
reino vândalo estabelecido no Norte da África por volta de 430 d.C. teria subsistido 
aí por cerca de 400 anos. 

7: Cumbi Saleh,Cumbi Saleh,Cumbi Saleh,Cumbi Saleh,    
o Encontro de Dois Mundoso Encontro de Dois Mundoso Encontro de Dois Mundoso Encontro de Dois Mundos    

Cumbi era curiosa porque tinha dois centros. Idriss falou: 
– É um verdadeiro símbolo do encontro de duas culturas: de 

um lado, a tradição africana; do outro, o islam.  
– Não sei se entendo bem o que isso quer dizer – confessou 

Túlio.  
– Então é bom eu explicar, pois sem isso você vai “ficar boi-

ando” a maior parte da viagem. Cultura é o jeito-de-viver 
completo de um grupo de gente - não só arte e conhecimentos 
teóricos, como alguns pensam, mas tudo: o jeito de cozinhar, 
se vestir, casar, plantar, morrer... E cada cultura é inteirinha 
marcada pelo modo-de-entender-o-mundo daquele grupo, e 
isso na maior parte das vezes se chama religião.  

... Neste lugar estão frente a frente dois tipos de religião e 
dois jeitos de viver. Não pense que isto é teoria pra especialis-
tas, pois vai lhe ajudar a entender coisas que acontecem até lá 
no seu bairro mesmo, no Brasil do século XX.  

– Lá? Mas o quê...? 
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– Você vai acabar percebendo. Por enquanto, escute: 

... Costumam dizer que algumas religiões acreditam em um 
Deus só, e que outras acreditam em muitos deuses. Na verda-
de, acho que dá pra entender melhor assim:  

... Imagine que algumas pessoas dizem: eu trato só o rei de 
‘Majestade’. Todas as outras pessoas eu chamo de ‘você’.  

... Já outros dizem: eu chamo todos os nobres de ‘Majes-
tade’: o rei, os príncipes, os duques e duquesas, etc. 

... Em outras palavras: muitas pessoas entendem que existe 
um Poder Máximo no Universo - e reservam a palavra Deus só 
para esse Poder Máximo. Geralmente também acreditam que 
existem outros poderes, maiores que o homem mas menores 
que esse Deus supremo, porém não dão tanta importância a 
esses poderes e preferem chamá-los de anjos, santos, gênios, 
devas e outros nomes. Essas pessoas são chamadas monoteís-
tas.  

... Já outras pessoas preferem dar mais importância a esses 
poderes intermediários, e os chamam também de deuses. Es-
sas pessoas são chamadas politeístas. 

... Nos últimos séculos as religiões monoteístas cresceram 
tanto, que muita gente pensa que  politeísmo é apenas supers-
tição, e nem lembra que praticamente toda a humanidade foi 
politeísta na maior parte da História. A própria cultura mo-
derna está cheia de nomes de deuses de povos antigos, e nós 
mal nos damos conta: 

... O nome dos planetas, por exemplo: quem não conhece 
Marte, Júpiter, Vênus...? Pois são nomes que os romanos usa-
vam para deuses. Já os gregos falavam de Zeus, Apolo, Afrodi-
te...  E também os germanos, “avós” dos alemães, ingleses e 
outros povos de hoje, falavam de Tor, Odin ou Votan, Baldur, 
Fraia e muitos mais.  

... Todos os povos da Europa eram politeístas; depois foram 
pouco a pouco adotando o cristianismo, que é uma religião 
monoteísta. Não é de estranhar que também na África, origi-
nalmente, todos os povos fossem politeístas.  

... Cada povo africano usava, ou usa, nomes diferentes para 
os deuses. Veja os iorubás, da atual Nigéria: a religião tradi-
cional deles usa o nome Olodumare para o Criador Supremo, e 
chama os demais deuses de orixás. Como foram muitos io-
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rubás para o Brasil em tempos relativamente recentes, vários 
nomes de orixás se tornaram tão conhecidos lá como os nomes 
dos planetas: Xangô, Oxalá, Ogun, Iemanjá, e muitos mais. 

... Mas não pense que esses são os únicos nomes de deuses 
na África: outros povos que você também encontra no Brasil 
usam outros nomes - os originários do antigo Daomé falam de 
voduns em vez de orixás, os de Angola falam de inkíssi, e as-
sim por diante1.  

... Quer dizer: quando se fala de tradição africana, não se 
fala de uma coisa só, mas de todo o conjunto dessas diferentes 
religiões e modos de vida que já existiam na África desde há 
muito, muito tempo. 

– E o islam? – perguntou Túlio.  
– Já o islam é uma das grandes religiões monoteístas do 

mundo, que na verdade são apenas três: judaísmo, cristianis-
mo, islamismo. Todas as três saem de um mesmo tronco que 
pelo menos em parte também tem raízes na África, pois surgiu 
bem na “esquina” entre Ásia, África e Europa - o chamado Ori-
ente Médio. 

... A mais antiga é o judaísmo, religião do povo conhecido 
como judeu, hebreu ou israelita. Muitos fatos importantes 
dessa religião aconteceram na África, do Egito até a Etiópia, 
como você vai ver mais tarde. 

– ! 
– Quando o judaísmo tinha lá seus mil e tantos anos, no 

meio dos judeus nasceu um mestre, alguém que ensinava coi-
sas importantes para a humanidade: Ioshua, ou Jesus. Muitas 
pessoas, de todos os povos, entenderam Jesus como a mani-
festação em forma humana do Deus-único já cultuado pelo 
judaísmo, e o chamaram de Cristo, que é “ungido” em grego - e 
assim surgiu o cristianismo, que se espalhou pelo mundo todo.  

... Uns 600 anos depois, na Arábia, nasceu Muhamad, tam-
bém conhecido em português como Maomé. Muhamad orga-
nizou mais uma religião em torno do mesmo Deus-único, que 
em árabe se diz Allah. Essa religião ficou conhecida como mu-
çulmana, maometana ou islâmica, e também se espalhou ra-

                                                      

1O antigo Daomé é o atual país Benin. Inkíssi também aparece escrito inqui-
ce. 



 26 

pidamente: de um lado, desde o que hoje é Turquia, até a Chi-
na e aquelas ilhas perto da Austrália. 

... Por outro lado, se espalhou para a África, que afinal é en-
costada na Arábia; e aí na África foi tanto pela Costa Oriental 
até Madagáscar...  

... quanto pela Costa Mediterrânea até o Marrocos, de onde 
tomou o rumo norte para a Ibéria (Espanha e Portugal de ho-
je)... 

... e o rumo sul deserto adentro - isto é, aqui, onde está che-
gando agora.  

– E qual é a diferença do islamismo com as outras religiões? 
– Não vou ficar explicando agora, dou apenas umas dicas pra 

você não ficar perdido:  
... O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, ou Alcorão, 

escrito por Muhamad, entendido como o maior dos profetas. 
Também Jesus é considerado um profeta importante, embora 
não o “Filho de Deus”.  

... A religião muçulmana ensina uma forma especial de fazer 
todas as coisas da vida diária: de comer, de escrever, de lavar 
as mãos, até de “fazer as necessidades”. Criou também estilos 
próprios de pintura e arquitetura, como você pode ver nas 
cidades e  nos templos - que não levam o nome de igrejas mas 
de mesquitas. 

... Todo esse jeito-de-viver inspirado por Muhamad é que se cha-
ma islam, que em árabe quer dizer “obediência a Deus”.  

– Ufa, que aula! E aqui, voando em círculos sentado num ta-
pete... Tem cabimento? 

– É, tem razão, já vamos pousar. Apenas aproveite pra repa-
rar na “dupla personalidade” de Cumbi Saleh:  

... Aqui, um movimentado centro comercial muçulmano, 
com seus caravançarás, que são abrigos públicos pra carava-
nas, e uma dúzia de mesquitas. Ali, um caminho de dez quilô-
metros, todo cheio de casas, que leva ao outro centro, domina-
do pelo palácio murado do Gana - que na verdade é o título do 
imperador. 

– O imperador não é muçulmano, então? 
– Não. Ele segue os deuses de seus antepassados. Apesar 

disso, negocia e convive em paz com os muçulmanos - a não 
ser quando estes querem mandar nas terras dele.  
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... Infelizmente esse é o caso dos almorávidas, uma feroz di-
nastia de monges guerreiros que em pouco tempo ganhou o 
comando da Ibéria e de um vasto pedaço da África. Daqui a 
algumas décadas os almorávidas conquistarão Audagost. O 
Gana reagirá pondo em campo 200 mil guerreiros, sendo 40 
mil com arcos e flechas.  

– Eles ainda lutam de arco e flecha? 
– Nestes tempos isso não é atraso em nenhum lugar do 

mundo. Dificilmente algum reino da Europa da mesma época 
poderia fazer frente a esse exército do Gana. Os próprios almo-
rávidas terão aí um osso duro de roer: somente após catorze 
anos de luta é que conquistarão Cumbi Saleh, no ano 1076, 
pondo fim a este império.  

– Quer dizer que isto tudo vai se acabar?... – pensou Túlio 
em voz alta, melancólico.  

– Assim tem sido quase toda a história da humanidade, meu 
amigo. Aliás, já é hora de mudar, não é?  

– Concordo.  
– Mas agora, vamos aproveitar que o império ainda está de 

pé e dar uma espiada na audiência em que o Gana receberá a 
caravana de nossos amigos.  

Para interessados em aprofundamento... 

Religiões na África: Ver também capítulos 41 e 42, e a nota “Religiões”, no Apêndi-
ce I. Sobre o islamismo, também as notas ao cap. 5. Quanto ao nome “vodum” da re-
ligião fon (ex-Daomé) e os preconceitos envolvidos, ver CORREIA-RICKLI, 2.5.3.  

Presença mundial do islam: a maioria dos aproximadamente 1 bilhão de muçul-
manos de hoje distribui-se por 50 países: 21 países árabes, 15 da Ásia, 14 da África 
Negra (dado colhido em artigo de Marina AMARAL, 1997); ou seja: um “pássaro” com 
um corpo de peso 3 e duas asas (Ásia e África) de peso 2 cada uma.  

8: O Pavilhão do ImperO Pavilhão do ImperO Pavilhão do ImperO Pavilhão do Imperador em Cumbi Salehador em Cumbi Salehador em Cumbi Salehador em Cumbi Saleh    
Meteram-se na pequena multidão formada pela caravana e 

outras pessoas que iam e vinham do pavilhão de audiências. O 
burburinho lembrava festa em cidade do interior, como rodeio 
ou cavalhada, ainda mais que volta e meia passavam cavalos 
ricamente adornados, com cavaleiros em cotas de malha, isto 
é: blusões-armadura, com a malha cheia de anéis de metal. 
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Acontece que aqui não eram fantasias como nas cavalhadas: 
estes eram cavaleiros medievais mesmo. 

Aproximaram-se da entrada. O rufar de um grande tambor, 
feito de um tronco escavado, anunciava que a cerimônia estava 
pra começar. As pessoas se apertavam como em porta de igre-
ja, entre afobadas e solenes. Atravessaram os portões por entre 
duas filas de imponentes cães de raça; Túlio reparou nas colei-
ras: 

– Olhe só que coleiras, Idriss: parecem jóias!  
– Parecem, não, Túlio: são jóias. Trabalhadas em ouro e pra-

ta.  
– Cachorros com coleiras de ouro, que loucura!... 

Logo tinham diante de si o amplo espaço do pavilhão, porém 
de início não viram nada, pois passavam de luz intensa para a 
penumbra. Túlio estacou, a cabeça e os olhos vagando, desori-
entados. Aos poucos as cores e brilhos começaram a se encai-
xar, como num quebra-cabeças: ao fundo estava um trono, 
vazio; no chão, aos pés do trono, sentava-se um grupo de ho-
mens em roupas finas porém sóbrias. 

– São os vizires, ou ministros – cochichou Idriss. Bem ao pé 
do trono está o governador da cidade.  

Túlio olhou em torno mais uma vez. O espaço estava delimi-
tado, em toda a volta, pelos cavalos do rei, perfilados, esban-
jando ouro em seus arreios e adornos.  

Ousaram mais alguns passos, tentando enxergar melhor, e 
deram com um bloco de pessoas em pé, logo à direita do trono. 
Eram todos jovens, rapazes e moças,  postados com uma sole-
nidade que fez Túlio gelar. Não de medo, porém: era mais um 
arrepio de... beleza. Parecia um filme; só que aqui... pela pri-
meira vez... não só Túlio se via dentro do filme, como também 
os “atores” não eram diferentes dele, mas tinham pele, traços, 
cabelo como os seus, de seus vizinhos, seus irmãos - e isso com 
uma presença e imponência que, sinceramente, Túlio jamais 
havia sonhado que os seus pudessem ousar.  

– São os jovens nobres do reino – sussurrou Idrissa de novo. 
– Os filhos dos príncipes. 

Os olhos de nosso amigo foram avançando mais e mais, ex-
perimentando passear por aqueles rostos. As roupas eram be-
líssimas, inclusive por não cobrirem demais - pois que tecido 
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poderia competir com a própria beleza dos corpos jovens? 
Ainda maior impressão causavam os penteados - trançados 
com fios de ouro, pra variar...  
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Os jovens conversavam discretamente enquanto a audiência 
não começava. Às vezes o olhar de algum percebia o de Túlio 
com simpatia, e este se imaginava lá no meio, fazendo amizade 
e descobrindo como era a vida destes príncipes...  

De repente seu olhar cruzou o de uma jovem princesa, e esta 
deixou escapar um sorriso luminoso e leve como borboleta. Aí 
sim é que Túlio sentiu o chão fugir dos pés. Quando viu, já se 
havia apoiado no ombro de Idriss, apelando:  

– Me segura!  
– Ué, Túlio, o que foi?...  
Bem nesse instante o tambor soou de novo, e com mais for-

ça, anunciando a entrada do imperador. Os dez pagens atrás 
do trono levantaram seus escudos e espadas com empunhadu-
ras de ouro, e aí... 

Aí, infelizmente, não puderam ver muita coisa mais. Eram 
tempos em que não se podia olhar diretamente ao soberano de 
um grande império. Todos os que eram recebidos em audiên-
cia  se prostraram, e aquele que ia falar baixava o rosto até o 
chão. De sua parte, o imperador falava em voz baixa ao ouvido 
de um porta-voz, e era este quem repetia alto as palavras para 
todos. Túlio e Idrissa ainda puderam espiar um pouco porque 
não estavam direto diante do trono, mas, naturalmente, por 
algum tempo não puderam conversar.  

. 

Por sorte a audiência à delegação da caravana foi rápida, 
pois o rei tinha outras delegações a receber, além de súditos 
que traziam questões ao seu julgamento. Ao sair, os ouros e 
pompas lá de dentro ainda faiscavam nos olhos de Túlio, que 
não continha o espanto:  

– Mas... mas... todo esse ouro, Idriss, como é possível! Aqui, 
na África, tão pobre...  

– Aí é que está, Túlio, você começa a desconfiar: não é sem-
pre que a África foi pobre, não. 

... Veja – continuou Idriss – até os europeus descobrirem a 
América, grande parte do ouro em circulação na Europa terá 
saído daqui, do Sudão. Como passa por muitos intermediários, 
eles nem sabem que é da África. 

– Ué, aqui não é Gana? O Sudão não é lá perto do Egito?  
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– Esse é o país Sudão do século XX, mas tradicionalmente o 
nome Sudão se refere a uma região geográfica natural bem 
maior, que é toda esta faixa ao sul do Saara, formada pelas 
estepes conhecidas como Sahel e pelas savanas, até a borda da 
floresta.1 

– O Gana tem muitas minas de ouro, então?  
– Na verdade as minas não estão aqui, mas nas florestas 

mais ao sul - por exemplo, na região conhecida como Costa do 
Ouro, que se tornará o país Gana moderno. O que este antigo 
Gana faz é centralizar todas as trocas do ouro que vem do sul 
pelas outras mercadorias trazidas do norte pelas caravanas, 
principalmente sal das minas do deserto. 

– Sal, Idriss?! Em troca de ouro? 
– É, Túlio, sal! Com as facilidades do século XX, a gente nem 

imagina que preciosidade é o sal! Tente passar uns dias sem 
sal, e aí se alguém lhe oferecer ouro você é até capaz de bri-
gar... 

– Não sei não...  

– Tudo bem; o importante mesmo é entender que o ouro não 
serve pra nada se não houver coisas úteis pra comprar. No 
fundo ele é apenas um símbolo. Se houver ouro demais, ou 
mercadorias de menos, ele perde o valor, do mesmo modo que 
o dinheiro de papel lá do Brasil, por volta de 1990...  

– Você quer dizer...  
– Inflação! Isso mesmo. Essa coisa terrível. Também com 

dinheiro de ouro pode existir inflação. E é justamente aí que 
está a maior importância de Gana, mais que em seus 200 mil 
guerreiros e 40 mil arqueiros: o imperador mantém severo 
controle sobre a passagem do ouro, pra que este não perca o 
valor.  

... Assim, neste momento a África tem poder de troca frente 
às outras regiões do mundo; em outras palavras: não é pobre.  

– Mas por que isso não continuou? 
– A partir de 1400, 1500, os europeus irão deixando de co-

merciar com os antigos parceiros - p.ex., os que levavam ouro 
daqui através do Saara. Mais e mais eles vão querer explorar as 
riquezas do mundo todo diretamente - quer dizer, sem parcei-

                                                      

1Estepes são campos, com vegetação rasteira e um tanto rala; savanas contêm 
arbustos e árvores baixas, como os cerrados do Brasil. 
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ros não-europeus. Os povos do mundo todo, que tinham seus 
próprios negócios há milênios, os europeus vão querer como 
escravos ou empregados, não como parceiros nem concorren-
tes. E usarão à vontade a força do canhão para fazer acontecer 
o que querem.  

– Isso explica tudo? 
– As coisas sempre têm muitas causas misturadas, mais do 

que a nossa cabeça é capaz de atinar. Mas... que essa é pelo 
menos uma das principais razões, isso é. 

– Isso tudo faz sentido, Idriss, mas confesso que é um pouco 
difícil pra minha cabeça.  

– Verdade, Túlio. O que importa neste momento não é você 
entender a economia em detalhe, é apenas saber que os pro-
blemas estão aí. Você ainda tem anos de aprendizado pela 
frente, antes de enfrentar suas missões.  

– Minhas missões, Idriss? Que história é essa?  
– Depois falamos disso com calma, Túlio.  
– Depois, sempre depois! Você nunca explica nada na hora, 

Idriss?  
– Calma, meu amigo! É que o programa que preparamos irá 

explicando as coisas naturalmente, muito melhor do que eu 
posso. Inclusive, acho que o melhor a fazer agora é zarpar de 
uma vez pra abertura do Congresso. 

Controlar o tempo com essas idas e vindas do tapete é quase 
pior que entender a economia. Túlio achou melhor simples-
mente concordar, e instantes depois planavam rumo a Tom-
búctu, capital do antigo Mali. 

9: Sobrevoando a Antiga Metrópole do MaliSobrevoando a Antiga Metrópole do MaliSobrevoando a Antiga Metrópole do MaliSobrevoando a Antiga Metrópole do Mali    
Logo, no largo horizonte da estepe, começou a surgir um 

vasto rio, desdobrado em canais e ilhas.  
– O Níger! Todo o tempo que vamos passar juntos não chega 

pra falar um pouquinho de todos os povos e histórias deste rio! 
Espero que você mesmo se interesse em descobrir mais, meu 
amigo!  
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... Só pra começar – Idriss prosseguia –: num passado remo-
to este rio eram dois. 

– Um rio eram dois?! Não entendo.  
– Um dos rios vinha pro norte e terminava num grande lago, 

aqui por esta região. Não muito longe do lago, mas em nível 
mais baixo, começava outro rio que seguia pro sul, indo termi-
nar no Atlântico lá onde vai ser a Nigéria. Com o tempo as nas-
centes do segundo rio foram desmoronando, recuando, recu-
ando... até que “capturaram” o lago e o levaram embora pro 
mar, e virou tudo um rio só: o Níger.  

... É por isso que o rio ficou com um “delta interior” - esses 
canais e ilhas aqui, às margens do deserto, onde antes era o 
lago. Aí ele faz uma larga curva, e vai atravessando de novo a 
estepe, a savana e a floresta, até encontrar o mar no verdadeiro 
delta.1 

... Como você pode imaginar, esta região da curva, da virada, 
ficou de uma importância especial. 

– Mas por quê? 
– Ora, os rios são grandes “estradas”, grandes rotas de co-

municação. As duas partes do rio comunicam este ponto do 
deserto com os dois lados do sul - com suas plantações, flores-
tas, animais, ouro... Naturalmente é pra cá que começaram a 
vir as caravanas dos dois lados do deserto - e assim se formou 
um grande X de rotas comerciais: a parte norte, os “braços” do 
X, são as rotas de caravanas; a parte sul, “pernas” do X, os dois 
cursos do rio. 

... Bem no cruzamento, bem nesse elo entre os mundos do 
norte e do sul, do leste e do oeste... 

... bem aí nasceu Tombúctu.  

... Isso foi lá pelo ano 1100. 2 

Idriss deu uma ajustada no tempo do tapete, e de repente ti-
nham diante de si os primeiros bairros da cidade. Era maior 
que tudo o que Túlio podia esperar. Naturalmente não tinha os 

                                                      

1Delta é uma letra grega em forma de triângulo. Quando um rio se abre em 
muitos canais, formando com o mar uma área mais ou menos triangular de 
ilhas e pântanos, chama-se essa área de delta. 
2Uns dizem Tombúctu, outros dizem Tombuctú. Na maior parte dos nomes 
africanos, é difícil encontrar informações para afimar qual é a pronúncia 
mais adequada. Além disso, vocês podem encontrar o nome escrito Tombuk-
tu ou, à moda francesa, Timbouctou. 
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prédios típicos de hoje em dia - a maioria das casas era de bar-
ro - mas não era menor que a moderna Dakar.  

– Nem queira conhecer a pobre Tombúctu dos tempos mo-
dernos – comentou Idriss. Encolheu até seis mil habitantes, e 
nunca mais cresceu grande coisa. E dizer que agora, no seu 
auge, tem bem seu milhão de habitantes, segundo alguns!  

– Em que ano estamos, Idriss?  
– Em 1500. Tombúctu tem hoje uns 400 anos, mas já faz uns 

200 que sua fama começou a correr mundo. Naquele tempo 
mandava aqui o imperador Kankan Musa, do povo mandinga. 
Diferente do Gana, aqui povo e imperador eram convertidos ao 
islamismo. 

... E, como bom muçulmano, Kankan Musa decidiu fazer sua 
peregrinação a Meca, na Arábia, a cidade de Muhamad. Você 
já imaginou o que era uma viagem dessas naqueles tempos?  

– ???  
– Não era assim pegar sua malinha e zarpar. Era preciso pre-

parar-se para meses, talvez anos de ausência, levar provisões 
pra longos períodos no deserto... Todas as caravanas eram 
assim, mas a de Kankan Musa era algo mais. Levava nada 
menos que 500 escravos...  

– Escravos, aqui?  
– Todos os povos antigos tinham escravos, Túlio. Aliás, isso 

não tinha nada a ver com a cor: havia escravos brancos e ne-
gros, senhores negros e brancos. Também não era ainda uma 
escravização tão massiva como depois de 1500. Não que fosse 
certa: no século XX a humanidade finalmente entendeu que 
toda escravidão é errada, mas entre os antigos era assim. - Mas 
vou ter que dizer mais uma vez, meu caro Túlio: voltamos a 
esse assunto depois! 

... Enfim: Kankan Musa foi para Meca com uns 500 escravos 
e uns 100 camelos - isso sem falar do harém com suas não-sei-
quantas esposas. Cada escravo levava um bordão de ouro ma-
ciço pesando três quilos, e nos camelos, segundo se diz, iam 
umas doze toneladas de ouro.  

... Por todo lugar onde passava, Kankan Musa “vendia a ima-
gem” do seu império com espalhafatosas demonstrações de 
generosidade. Cem anos depois, os mendigos nas ruas do Cai-
ro ainda falavam da incrível riqueza do monarca negro que 
havia passado por lá em 1324. 

 35 

– Que exagerado!  
– Verdade. Alguns dizem que Kankan Musa desperdiçou 

barbaramente a riqueza do império e gerou décadas de infla-
ção no Oriente Médio... - mas não se pode negar que fez histó-
ria. 50 anos depois de sua viagem alguns mapas feitos na Eu-
ropa já mostram Tombúctu, e o nome dessa cidade ficará para 
sempre com um certo ar de lenda.  

Ficaram quietos uns instantes, como que enxergando os ou-
ros e lendas de Kankan Musa, e aí Idriss continuou: 

... O Mali se tornou de fato um centro importante da religião 
muçulmana - tanto que lá no Brasil, no tempo da escravidão, 
qualquer africano muçulmano será chamado malê, palavra que 
vem de Mali. Tombúctu, Djennê e outras cidades se encheram 
de mesquitas, algumas delas construídas por um poeta e arqui-
teto que Kankan Musa conheceu em Meca: Abu Isaac, natural 
de Granada. (Lembre que boa parte da Espanha era muçulma-
na!).  

... Perto das mesquitas surgiam também escolas, e logo a ci-
dade se tornou um importante centro de saber. É verdade que 
aí a ciência estava muito ligada à religião, mas nessa época 
também na Europa o conhecimento se encontrava na mão de 
religiosos: os monges, nos mosteiros. 

... Enfim: Tombúctu não ficou sempre na mão dos mandin-
gas: primeiro foi conquistada pelos tuaregs do deserto; depois, 
em 1470, o imperador Sonni Ali subiu o rio desde Gaô, capital 
do povo songai, com suas canoas velocíssimas e um poderoso 
exército, conquistando boa parte do Mali, inclusive Tombúctu 
e Djenné, que é uma cidade de igual importância. 

... Mesmo assim, as duas continuaram sendo grandes centros 
culturais. Dizem que o principal artigo de comércio em Tom-
búctu são os livros, e a cidade é famosa por seus juristas.1  

... As mais de cem escolas funcionando em torno da 
Mesquita de Sankuré vieram a constituir uma verdadeira uni-
versidade, onde se estuda não apenas o Alcorão mas também o 
direito islâmico e dos povos mande, história, geografia, 
gramática, retórica, lógica, matemática, astronomia e 
astrologia - até onde eu sei.  

                                                      

1Especialistas em leis e direito. 
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... A propósito, a Universidade de Sankuré é a nossa anfitriã 
para a abertura do congresso.  

10: UniversUniversUniversUniversidades e Europidades e Europidades e Europidades e Europiiiidadesdadesdadesdades    
– Mas, espera aí, Idrissa! Antes do descobrimento do Brasil, 

uma universidade no meio da África?!... Você não está exage-
rando? Toda a vida me contaram que a África só tinha bichos e 
povos selvagens!  

– Pra você ver, meu caro, como ensinam pouco a verdadeira 
história do mundo! O que chamam “história mundial” geral-
mente é só a história da meia dúzia de povos que estão man-
dando no momento...  

– Certo. Então tem uma universidade em Tombúctu em 
1500. E os professores, vêm da Europa?  

– E por que da Europa, Túlio? Veja só como também você 
está acostumado a pensar que saber e cultura são invenção 
exclusiva dos brancos!  

... Na verdade, Túlio, é só agora, entre 1400 e 1500, que a 
Europa começa a tomar alguma dianteira frente ao resto do 
mundo. Antes disso houve as luzes da Grécia e de Roma, é 
verdade - mas elas não estavam sozinhas: na mesma época a 
China tinha o mesmo tipo de civilização, e com certeza tam-
bém outros povos de que não quero falar por enquanto.  

... Além disso, as grandes Grécia e Roma se ofuscaram e, nos 
últimos 700 ou 800 anos antes da arrancada “moderna” da 
Europa, a ciência mais avançada se encontrava no mundo is-
lâmico, em língua árabe. Matemática, astronomia, óptica, me-
dicina, a própria filosofia grega... tudo isso a Europa aprendeu 
traduzido do árabe.  

... A partir de 1500, porém... 

– O que é que acontece?  
– A partir de 1500, de repente a Europa tomará conta de tu-

do: do saber, do poder... e do mundo inteiro, com uma veloci-
dade nunca vista antes na História. O mundo até hoje está ba-
lançando, tentando entender o que aconteceu.  

... É por isso que escolhemos este ano pra abrir o congresso: 
de um lado, porque Tombúctu se encontra no auge da glória. 
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De outro porque 1500 está bem no meio dessa fase de brutais 
transformações que o mundo enfrenta à medida que os euro-
peus o vão “descobrindo”. Veja... – Idriss narrou com voz de 
locutor –     ... FAZ... 

54 ANOS QUE OS PORTUGUESES COMEÇARAM A FREQÜENTAR AS COSTAS 
DA ÁFRICA NEGRA; 

12 ANOS QUE COLOMBO E OS ESPANHÓIS CHEGARAM AO 
CONTINENTE DOS ÍNDIOS, A AMÉRICA; 

2 ANOS QUE VASCO DA GAMA CONTORNOU A ÁFRICA ATÉ A 
ÍNDIA.  

NESTE MOMENTO (1500) PEDRO ÁLVARES CABRAL SE 
APROXIMA DA COSTA DO BRASIL;  

22 ANOS MAIS, E A EXPEDIÇÃO DE MAGALHÃES ESTARÁ 
COMPLETANDO A PRIMEIRA VOLTA AO MUNDO;  

43 ANOS MAIS, E OS PORTUGUESES SERÃO OS PRIMEIROS 
OCIDENTAIS A PISAR NO JAPÃO.  

... Poderiam ter sido encontros maravilhosos, mas, como to-
dos sabem, restará um enorme saldo de tragédias e destrui-
ções: povos escravizados, cidades destruídas, regiões de co-
mércio próspero reduzidas à miséria... Uma verdadeira lista de 
horrores. 

– Tanto assim, Idriss? 
– Tanto assim, Túlio. Infelizmente não estou exagerando 

não.  
... É verdade que, se você não reconhece algum aspecto bom 

em qualquer coisa que seja, é porque não está vendo a coisa 
inteira. A realidade é sempre uma mistura de bom e ruim, em 
diferentes doses. Não estou dizendo que o bom desculpa o 
ruim, nem que o ruim anula o bom, nada disso; não estou que-
rendo julgar a realidade, apenas descrever. 

– E o que é que pode haver de bom nessa expansão que, você 
disse, causará uma lista de horrores? 

– Outros podem achar outra coisa, mas eu acho que é o se-
guinte:  

... Junto com os europeus se expandirão enormemente as 
possibilidades de comunicação entre todas as pessoas e povos 
do mundo - até que, no final do século XX, a humanidade terá 
chegado a uma visão de si mesma por inteiro pela primeira 
vez.  
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... Esse fato, se entendermos de verdade o seu significado, é 
um capital positivo a ser explorado por todo o resto da história 
humana.  

– Pra falar a verdade, não sei se entendi – mas vou levar co-
migo e seguir pensando. Com o tempo acabo compreendendo. 

– Isso, Túlio, é assim que se faz! É assim que se forma um 
sábio!  

– Também não precisa exagerar, né, Idriss! 

... Mas, me diga uma coisa, Idrissa: lá no fim do século XX os 
europeus não estão mais com essa bola toda, não? A gente não 
ouve dizer que é a Europa que manda no mundo.  

– É verdade que os governos dos países europeus, direta-
mente, mandam bem pouco. Mas a coisa é mais sutil. Através 
da economia a Europa continua mandando muito sim. Você já 
reparou nas marcas dos remédios que você toma pra qualquer 
coisa, sem falar dos produtos que estão na sua mesa no café da 
manhã? 

– Mas muitas dessas marcas são americanas! 
– Controladas pelos nativos da América, os índios, ou pelos 

descendentes de europeus?  
– É, você me pegou...   Mas não sei, não...  
– Veja, Túlio, eu estou evitando dizer “os brancos” porque 

também existem brancos não-europeus, e porque acho estúpi-
do definir as pessoas pela cor da pele - mas é bom estar cons-
ciente de que é disso que estamos falando quando dizemos 
“europeus”: daqueles que no dia-a-dia são chamados “os bran-
cos”.  

... Como no século XX eles estão espalhados por boa parte do 
mundo, chegamos a esquecer que são, na maior parte, herdei-
ros e continuadores da cultura européia - aliás, uma cultura 
muito interessante, se não fosse a mania de querer sufocar as 
outras! 

... Lembre dos que mandam lá no Brasil, lembre de seus ros-
tos e seus sobrenomes.  

– . . . . . . . 
– E no entanto eles ficam contando piadas de portugueses, 

fingindo até pra si mesmos que não têm parentesco nenhum! 
Quem sabe se assumissem a herança que de fato têm, seria 
mais fácil resolver os problemas que vieram com ela! 
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Túlio ouvia, pensativo... Flashes dos seu dia-a-dia em São 
Paulo passavam pela cabeça... De repente pareceu ouvir de 
novo “parado aí, neguinho!” O susto o estremeceu e o jogou de 
volta diante de Idriss, cujos olhos aguardavam, compreensi-
vos. Suspirou e retomou pé: 

– Enfim, Idriss, agora é em Tombúctu que nós estamos. Me 
diga uma coisa: o que será de Tombúctu, nessas idas e vindas? 

– Tombúctu viverá ainda 91 anos de glória. Aí uma violenta 
invasão marroquina começará a derrubá-la sem retorno, pelo 
menos até o fim do século XX.  

– Que tristeza!...  
... Mas, olhe aquela mesquita ali. Não é interessante? 
– É Sankuré. Chegamos ao nosso destino!  

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 8 A 10) 

Gana (Ghana): Descrições segundo o árabe-espanhol EL BEKRI (séc. XI) e outros, 
em DAVIDSON. 

Mali – informações gerais: Devemos muitíssimo a Ibn BATUTTA (séc. XIV), ao qual 
todas as fontes consultadas se referem. 

Universidade de Sankuré: Sobre a propriedade de chamar universidade a esse 
conjunto de escolas os autores divergem. A descrição procede de COSTA E SILVA 
(cap. 21), que remete a obras de J. Spencer Trimingham e a S. M. CISSOKO. 

Mande: Grupo lingüístico a que pertencem os povos dominantes do Mali (ver Co-
mentários Adicionais ao cap. 14). Inclui a língua mandinga, palavra que jamais usa-
mos com o sentido popular que tomou no Brasil (“feitiço” – isso devido a certas práti-
cas mágicas de tipo cabalístico conhecidas por alguns dos malês, baseadas na es-
crita em alfabeto árabe, diferentes portanto das práticas do candomblé e afins. Sobre 
este ponto ver Nei LOPES).  

Malês: Sobre os africanos muçulmanos no Brasil, ver J. J. REIS (especialmente so-
bre a revolta de 1835), bem como N. LOPES. 

Negros ou árabes? Curiosamente, existe uma tendência a minimizar o caráter ne-
gro-africano dos Estados muçulmanos da África, como o Mali e as cidades suahíli (v. 
4.ª Parte), considerando-os apenas uma variante da cultura árabe. Ora, ninguém 
pensa em considerar o Japão um país hindu, apesar de Buda ter nascido na Índia, 
nem o Brasil ou a Alemanha países judeus pelo fato de Jesus ter nascido judeu. 
Tampouco a Indonésia perdeu sua forte identidade cultural por ser hoje o maior país 
muçulmano do mundo (sua população, a quarta maior do mundo, ultrapassa a dos 
países árabes somados). Embora islamizados, mandingas e songais são definitiva-
mente negro-africanos, e assim são suas culturas.  
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2.ª parte:  

NA CAUDA DO COMETA 

11: Na Abertura do Congresso em TomNa Abertura do Congresso em TomNa Abertura do Congresso em TomNa Abertura do Congresso em Tombúbúbúbúcccctutututu    
Penetraram num grande pavilhão. A cena era meio sem cabi-

mento: quem esperava um ambiente antigo e tipicamente mu-
çulmano topava de repente com centenas de pessoas em rou-
pas de todas as épocas e modelos. Formavam rodinhas e con-
versavam, num burburinho como de um centro de convenções 
moderno. Aqui e ali Túlio reconheceu pessoas que tinha visto 
de passagem naquele hotel de Dakar, quando ainda nem sabia 
onde estava. 

Não eram todos negros. Muitíssimos eram mestiços, uns 
mais escuros, outros bem claros. Alguns eram brancos, loiros 
mesmo. Túlio se perguntava qual o critério usado na escolha 
dos convidados.  

– Graças à magia do transporte temporal estão aqui pessoas de 
todos os lugares e séculos destes últimos milênios. Basicamente 
pessoas que são, foram ou serão importantes no panorama cultu-
ral da África e da diáspora africana.  

– Diá o quê? Lá vem você falando difícil!  
– Já vai, Túlio, já vai. Todos aqui ou são africanos, ou são 

descendentes de africanos pelo menos em parte, ou ainda são 
herdeiros e amigos da cultura africana, de um modo ou de 
outro. Vejo que estão agrupados em rodas de acordo com inte-
resses e profissões. Venha Túlio, quero que você conheça al-
guns convidados! 

Dirigiram-se a uma roda que conversava animadamente.  
– Amigos, – Idrissa dirigiu-se à roda – estou aqui com o con-

vidado Túlio do Espírito Santo, que ajudará a realizar grandes 
transformações na sociedade brasileira no século XXI, através 
da educação. 
“Quem será esse meu xará famoso?”, pensou Túlio olhando 

em volta, e só aí se deu conta de que todos olhavam pra ele. 
Pareceu escutar o eco do que Idriss tinha falado: “Túlio do 
Espírito Santo”:  não era só seu nome, mas também seu so-
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brenome. “No século XXI, quer dizer: depois do ano 2000. 
Será...” 
“Será que ele está falando de mim?” Túlio pareceu sentir o 

corpo esquentar, esfriar e amolecer da cabeça aos pés, e por 
uns instantes mal viu as pessoas que o cumprimentavam. 
“Quando o Idrissa falou de ‘missões’, seria disso que estava 
falando?”  

Mas Idriss continuava a falar, e Túlio não queria perder. Res-
pirou fundo e viu claro de novo, ficando apenas um pouco leve, 
como se houvesse dançado ou tomado champanhe... 

– Parece que temos aqui uma roda de gente de letras: 
... Duas grandes representantes da literatura negra femi-

nina que marcou os Estados Unidos em fins do século XX: 
Alice Walker... e Tony Morrison, Prêmio Nobel de Literatura 
em 1993.  

... Aqui, Anton Wilhelm Amo, filósofo africano que viveu na 
Alemanha em 1700 e pouco... 

– ! 
– ... e dois grandes nomes da literatura em francês deste sé-

culo: Aimé Césaire1, da Martinica, e Leopold Senghor, ex-pre-
sidente do Senegal, membro da Academia Francesa de Letras. 

... Ainda vindos dos Estados Unidos, um de seus maiores ro-
mancistas: James Baldwin... e Derek Walcott, nascido nas An-
tilhas, Prêmio Nobel de 1992. 

... E aqui, Túlio, um grupo do primeiríssimo time do seu pa-
ís: o romancista Machado de Assis... o especialista-em-quase-
tudo Mário de Andrade...  

Mário deu uma gargalhada gostosa, e Túlio pensou: “Têm 
pele bem clara, esses dois, mas depois dessa gargalhada o Má-
rio já tem ascendência negra provada!”  

– ... Lima Barreto, romancista... Cruz e Souza, poeta. 
Cruz e Souza fez um sinal pra Túlio como dizendo que tinha 

algum assunto pra tratar:  
– Não vá embora sem falar comigo, hem?  

                                                      

1Pronuncia-se Emê Cezér. 
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O espanto já nem foi tão grande, pois quando tudo é estra-

nho, nada mais é estranho. Voltaram de novo a atenção à roda, 
onde Idriss prosseguia: 

– Vejo que todos aproveitam esta rara oportunidade pra tro-
car idéias com dois clássicos da literatura mundial: o poeta 
árabe 'Antarah ibn Shaddad al-'Absi, mais conhecido como 
Antar...   

“Não fosse a roupa antiga, e era um daqueles jogadores ame-
ricanos de basquete, enormes!”  

... e o maior dos poetas russos, Aleksandr Sergueiévitch 
Púchkin.  

A leve zonzeira continuava, e Túlio se viu perguntando sem a 
menor timidez:  

– Senhor Púchkin, como é possível que o senhor, um poeta 
russo, esteja aqui, neste congresso africano?  

– Coisas da diáspora, menino...  
“Ih, lá vem esse palavrão de novo”, Túlio pensou, mas Púch-

kin prosseguia: 
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– Era uma vez um jovem nobre abissínio - você sabe, do im-
pério  que virou a Etiópia lá do seu tempo - chamado Abram 
Hanníbal. Isso foi um pouco antes de 1700. Naquela época, 
você sabe, nenhum africano estava livre do risco de ser aprisi-
onado e escravizado. Foi o que aconteceu com Abram Hanní-
bal. Embora fosse nobre - um príncipe, dizem alguns - foi le-
vado pra Constantinopla e vendido como escravo. E quem o 
comprou foram uns russos.  

... Não vou tomar seu tempo contando aqui todas as suas pe-
ripécias, que já contei em livro - infelizmente, aliás, o livro 
ficou incompleto, devido àquele malfadado duelo que me levou 
embora da Terra com 38 anos. O importante é que o jovem 
abissínio conseguiu recobrar sua liberdade, tornou-se enge-
nheiro e companheiro de armas do czar Pedro o Grande, o 
imperador responsável pelas maiores transformações na histó-
ria da Rússia. Amigo pessoal do czar, Abram Hanníbal tinha 
conquistado seu lugar na sociedade russa, casou-se, teve fi-
lhos... e uma de suas netas veio a ser a minha mãe.  

– Que história fantástica!  
– Pois alguma coisa temos em comum, senhor Púchkin! –

 Era o poeta Antar quem falava, e todos se voltaram pra ele:  

Para interessados em aprofundamento... 

Anton Wilhelm Amo: rápida referência em KAMALU, que remete a HOUNTONDJI (ver 
Bibliogafia). 

Púchkin: segundo a Encyclopaedia Britannica (verbete Pushkin). Quanto à informa-
ção de Abram Hanníbal ter-se tornado engenheiro, escapa-nos no momento a fonte, 
que já tivemos em mãos. 

12: O Poeta Antar Fala de sua HiO Poeta Antar Fala de sua HiO Poeta Antar Fala de sua HiO Poeta Antar Fala de sua Hisssstóriatóriatóriatória    
– É claro que sou uns 1200 anos mais velho! Como sabem, 

nasci na Arábia, algumas décadas antes do profeta Muhamad. 
Minha mãe, porém, era abissínia. Pobres das mulheres abissí-
nias: justamente por sua extraordinária beleza e frescor de 
suas peles viam-se cobiçadas como escravas em toda parte.  
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... Esse era o caso de minha mãe, mantida escrava por Shad-
dad, um rico senhor da tribo dos 'Absi. Nem é preciso dizer, os 
senhores entendem, que esse senhor é que foi meu pai.  

... Perdoem-me os senhores a falta de modéstia, mas de ou-
tro modo não entenderiam minha história: à medida que eu 
crescia, ficava evidente que nenhum rapaz da região se compa-
rava em força, beleza e inteligência. A meu pai, porém, eu só 
interessava como força de trabalho: recusava-se a me reco-
nhecer como filho; eu era apenas um de seus escravos. 

– Até parece o Brasil! – ousou apartear um dos brasileiros, e 
os outros concordaram. – Lembra especialmente a história de 
Luís Gama, também filho de senhor branco e escrava negra: o 
próprio pai teve coragem de vendê-lo como escravo! Através 
de mil peripécias Luís conseguiu escapar e estudar, tornando-
se um advogado brilhante, que lutou como ninguém pelo fim 
da escravidão.  

– Pois espero conhecer este Sr. Luís Gama, neste ou em ou-
tro destes congressos! – aplaudiu Antar, e prosseguiu: 

... No meu caso os senhores já saberão como isso aconteceu. 
Quem me deu forças na verdade foi 'Abla - ah, 'Abla!, a mais 
doce e bela de todas as jovens do mundo! Minha prima por 
parte de pai. Eu a queria com todas as forças, e ela queria a 
mim. Mas não permitiam nossa aproximação, pois eu não pas-
sava de um escravo. 

... Acontece que um dia nossa tribo foi atacada. Os conflitos 
entre as tribos eram freqüentes e terríveis, naqueles dias antes 
do profeta Muhamad. Nossos homens se defendiam com u-
nhas e dentes, mas não tinham nenhuma certeza de vencer. 
Todos sabiam que eu era o mais forte e mais capaz de uma 
estratégia de luta, e me chamavam: “Antarah, vem! Antarah, o 
que é que está esperando?!” 

... Mas eu me mantinha calmo, à parte: “Por quê? Eu não 
passo de um escravo. Escravos são burros, não servem pra 
guerreiros, não é?”  

... Parecia claro que os 'Absi iam perder. Apesar de angus-
tiado pelo destino de 'Abla, alguma coisa dentro de mim man-
dava ficar firme. Shaddad gritou: “Vai deixar morrer sua famí-
lia sem lutar?” Respondi: “Quem é a família de um boi? De um 
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camelo? Sou apenas propriedade, um escravo. Escravos não 
sabem nada de guerra...” 

... Foi quando uma lança passou raspando em Shaddad, e ele 
gritou: “Você é livre a partir deste instante! Ataque!” 

... Entrei na luta, e em poucos instantes a situação se in-
verteu. Os 'Absi tiveram salvas suas vidas e sua liberdade, e eu, 
de escravo, passei a ser quem garantiu a posteridade do seu 
nome. 

Um dos membros do grupo interveio: 

– De fato, Sr. Antarah: seus poemas, tanto os de amor quan-
to os heróicos, estão até hoje entre os maiores da língua árabe, 
e suas façanhas viraram lenda, como as de Hércules entre os 
gregos e as de Sansão entre os hebreus. Dizem por exemplo 
que o senhor matou um leão abrindo a boca dele até arreben-
tar, apenas com as mãos... 

– As lendas sempre exageram um tanto... Mas não foi pouco 
o que eu fiz, é verdade...  

– Até na terra do Sr. Púchkin, muitos séculos mais tarde, seu 
nome inspirará novas histórias e uma suíte sinfônica do com-
positor Rimski-Korsakof...  

... O que nem sempre se conta é que sua mãe era abissínia. 
– Isso precisa mudar. Aquela não era mulher pra ser esque-

cida – disse Antar, incisivo. 
 
– O que acham os senhores – lançou Idriss provocativa-

mente: a origem africana terá contribuído pra fazer do Sr. An-
tarah um dos maiores poetas árabes, do Sr. Púchkin o maior 
poeta da Rússia, do Sr. Cruz e Souza um dos grandes poetas 
simbolistas do mundo? 

Como era de se esperar, surgiu imediatamente uma discus-
são acalorada, embora cordial:  

– Não, não! A arte é humana, é universal... – colocou Ma-
chado de Assis. 

– Concordo, mas... 
– Essa pergunta não tem cabimento!  
– Tem sim! 
Aimé Césaire disse: 
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– Já quiseram ver influências africanas no colega Cruz e Sou-
za. Ora, ele não deve discordar que sua poesia é talvez a mais 
européia, a mais “branca” que já se produziu no Brasil...  

– É verdade – teve de concordar o próprio Cruz e Souza. 
– Por outro lado, ninguém nega aos africanos uma especial 

sensibilidade musical e de ritmo... – interveio Mário de An-
drade. 

– Claro – assentiram todos. 
– ... que por sua vez é elemento essencial da poesia.  
– ???  
– Quem sabe possamos dizer: ter origem africana não basta 

pra fazer um poeta; e é possível ser um grande poeta sem ter 
origem africana. Mas certa herança de sensibilidade é um ins-
trumento precioso na hora de fazer poesia e arte em geral, e 
pode ter ajudado.  

– Como se alguém tivesse herdado uma excelente ferramenta 
de seu avô – complementou James Baldwin. – Aí faz uma es-
cultura que também poderia ter feito com outra ferramenta. A 
ferramenta sozinha não faz nada, mas por que negar que sua 
qualidade ajudou?  

– Não, não, não é nada disso! – aparteou um.  
– É sim! – interveio outro, e a coisa parece que ia longe 

quando Idriss chamou:  
– Vamos, Túlio. Melhor aproveitar e conhecer mais gente. 

Isso logo vai virar papo de especialistas!... 

Para interessados em aprofundamento... 

Antar: Os diálogos do momento da libertação foram desenvolvidos ficcionalmente, 
isso porém dentro de uma situação básica e em torno de duas falas decisivas repor-
tadas pelo próprio Antar, segundo a Encyclopaedia Britannica (verbete Antarah). Cu-
riosamente, nossa pista casual para a origem abissínia de Antar foi O Homem que 
Calculava de Malba TAHAN.  

Relação (ou não) entre raças e talento artístico: A atribuição das falas aos perso-
nagens desse diálogo, embora não inteiramente arbitrária, é apenas ficcional. 
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13: O Espadachim do Violino O Espadachim do Violino O Espadachim do Violino O Espadachim do Violino     
e o Rei do Ragtimee o Rei do Ragtimee o Rei do Ragtimee o Rei do Ragtime    

– Veja, Idriss, quem é essa figura exótica ali? Parece um Mo-
zart mulato1, de cabeleira branca, luva e espada...  

– Ah, o Cavaleiro de Saint-George! É mesmo uma espécie de 
Mozart: esse é um grupo de músicos clássicos.2 

– Músicos clássicos, aqui? Parece ainda mais estranho que o 
que eu já vi!  

– É verdade que esse grupo não tem muitos nomes famosos. 
Nos anos da escravidão havia orquestras inteiras formadas de 
escravos, inclusive nos remotos sertões do Brasil!, mas a maior 
parte desses músicos não deixou nome nem fama.  

... No campo da música, negros e mestiços tiveram muito 
mais impacto depois que puderam usar livremente o jeito afri-
cano de fazer música, isto é: com muita improvisação, um jeito 
mais redondo de atacar o ritmo etc. Aí surgiram o blues, o jazz, 
o rock, a música popular brasileira e a do Caribe, etc., numa 
intensa renovação que atingiu também a música erudita. No 
fim das contas, é impossível imaginar a música e toda a arte 
do século XX sem a imensa influência negra por todos os la-
dos.  

... Mas hoje nem vou lhe apresentar músicos populares e de 
jazz, porque esses não é difícil conhecer. Queremos mostrar 
agora os lados menos conhecidos da África e de sua descen-
dência. 

– Certo. Aquele então é um grupo de músicos clássicos. A-
quele outro mestiço ao lado do Cavaleiro de Saint-George, ves-
tido de padre é...  

– José Maurício, compositor no Rio de Janeiro na época de 
D. João VI e D. Pedro I. Não se conhece compositor maior que 
ele no seu país antes de 1850. 

– E aquele, meio quieto, de roupas um pouco menos antigas 
que as do Cavaleiro?  

                                                      

1Sobre a palavra “mulato” ver nota no Apêndice I. 
2Mozart: compositor austríaco, o mais famoso na mesma época do Cavaleiro 
de Saint-George. Este último nome se pronuncia simplesmente Sã-Jórge. A 
palavra Cavaleiro (Chevalier) é aqui um título de nobreza. 
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– Sabe-se pouco dele. Era exímio violinista e viajava pela Eu-
ropa. Fez amizade com Beethoven, que dedicou a ele sua maior 
sonata pra violino. Depois, não se sabe se por ter rompido a 
amizade ou por alguma outra razão, re-dedicou a sonata ao 
violinista francês Kreutzer.1 

– E o Cavaleiro de Saint-George? Quem é essa figura, afinal?  
– Uma figura de romance, sem dúvida. Não vai achar ruim 

falar de sua vida. Vamos lá?  
– Vamos.  
– Monsieur le Chevalier, s'il vous plait...2, não se incomoda-

ria de contar um pouco de sua vida a meu amigo, um futuro 
professor brasileiro?  

– Mas como não! Eu ia mesmo começar a contar ao amigo 
americano aqui, Mister...  

– Joplin. Scott Joplin.  

– Meu pai era um alto funcionário francês em Guadalupe, 
uma ilha da América Central. Minha mãe, Nanon, uma das 
mulheres mais belas da ilha. É claro que ela sendo negra não 
deve ter sido um romance sem problemas! De qualquer modo, 
nasci em Guadalupe em 1739. Felizmente, ao contrário de tan-
tos outros casos, desde cedo meu pai quis me garantir a me-
lhor das educações.  

... Cresci portanto na exuberância do sol e das praias do mar 
do Caribe, em Guadalupe e em São Domingos. Ainda em cri-
ança me destaquei, ainda não como músico mas em todo tipo 
de esportes, acima de tudo na esgrima: aos 15 anos ninguém 
dessas ilhas me batia no manejo da espada. Foi aí que parti pra 
Paris, meu lar até o fim da vida. 

... Em Paris logo fiquei conhecido pela atuação em competi-
ções de esgrima, patinação, equitação, natação, dan-
ça... Confesso que levava uma vida bastante mundana: dinhei-
ro não faltava, ainda mais depois de receber a herança de meu 
pai. Ceias luxuosas com amigos, mulheres, aventuras de capa e 
espada... Pouco a pouco, porém, a música conquistava mais e 
mais lugar em minha vida. 

                                                      

1O nome é alemão e se pronuncia Cróitcer. [Nota em 2012: O violinista em questão é 
George Bridgetower, dado a ser acrescentado em futuras edições]. 
2Em francês: Senhor Cavaleiro, por favor... 
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... Devo dizer que não era menos hábil no manejo do violino 
que no da espada, e aos poucos descobri que os concertos po-
diam ser ainda melhores que os duelos para “arrancar” cora-
ções femininos...  

... Não que a coisa tenha ficado só nesse nível: à medida em 
que me aperfeiçoava e me dedicava a minhas próprias compo-
sições, minha paixão se voltava cada vez mais para a própria 
música. E quando comecei a apresentar o que compunha, eu 
mesmo me surpreendi: Paris me recebeu de imediato como a 
um compositor do primeiro time. Logo passei a dirigir uma 
sociedade de concertos, posição que me punha em contato 
com os maiores músicos da Europa da época. Fui eu, por e-
xemplo, quem encomendou a Haydn suas seis “Sinfonias Pa-
risienses”.1 

– Ah, o grande mestre Haydn! – exclamou o Padre José 
Maurício, que tinha especial admiração por esse compositor. –
 Uma de minhas alegrias foi reger seu oratório A Criação no 
Rio de Janeiro, em 1821! 

– Mais uma coisa que temos em comum, caro colega! Enfim: até 
1789 continuei a apresentar meus concertos, quartetos, sinfonias e 
óperas, sem falar de comédias para teatro.  

... Aí veio a Revolução. Ligado à nobreza que eu era, de início me 
retirei para Londres, mas aí... allons, enfants de la Patrie... achei 
que devia participar.2 Tornei-me capitão do exército revolucionário, 
e em 1792 formei minha própria companhia de combate, que reu-
nia apenas negros e mestiços. 

... Foram bem conturbados, aqueles anos da Revolução! Depois 
de muitas aventuras e desventuras, resolvi fazer uma visita a São 
Domingos - mas não encontrei sossego, pois também lá havia 
revolução nesse momento. Somente dois anos antes de minha 
morte (morrerei em 1799) é que estarei tranqüilo de novo, diri-
gindo concertos em Paris. Minha vida será então extremamente 
modesta - mas com uma riqueza de lembranças que faria inveja à 
maioria dos reis! 

                                                      

1Haydn: outro compositor austríaco considerado entre os maiores da época. 
Foi professor de Beethoven. 
2“Vamos, filhos da Pátria!”, primeiras palavras da Marselhesa, hino da 
Revolução Francesa , e da França até hoje (pronuncia-se alom zanfã delá 
patrí). As palavras seguintes do hino são “o dia de glória chegou”, e sem 
dúvida devem ter atraído o Cavaleiro. 
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– Sem dúvida, Monsieur le Chevalier! – disse um dos músi-
cos. E permita-me dizer: a fama é uma senhora muito injusta. 
Escolhe alguns nomes pra perpetuar, e deixa outros iguais ou 
melhores no esquecimento. É uma barbaridade que seus con-
certos sejam tão pouco executados nos tempos modernos, pois 
não são em nada inferiores aos de Mozart e Haydn.  

– Mais non, Monsieur! Agradeço sua intenção de me conso-
lar, mas evidentemente o que o senhor diz não pode ser verda-
de! – protestou o Cavaleiro.  

– Jamais buscaria consolá-lo com falsidades, Chevalier! É 
minha opinião sincera, e quem é do ofício e conhece sua músi-
ca só pode concordar, estou certo.  

“Sim, sim, é verdade”, apoiaram vários dos presentes, pra evi-
dente alegria do Cavaleiro. Era porém muito educado pra per-
mitir que a própria glória ocupasse mais que um momento na 
roda de amigos, de modo que logo desviou: 

– Mas parece que a sua vida também foi das mais interes-
santes, Mr. Joplin! Gostaríamos muito de ouvi-lo!  

– Nem de longe tão interessante como a sua, Chevalier. E, 
sinto dizer, não muito feliz.  

– Ora –  interveio um músico moderno – sua música teve 
grande sucesso popular, tanto na sua época quanto anos mais 
tarde. Quem não conhece a famosíssima The Entertainer, pelo 
menos da trilha sonora do filme Golpe de Mestre? – Cantaro-
lou:  

 
– Justamente: todo mundo conhece meus “ragtimes”, ale-

gres, dançantes, mas a música de maior fôlego, quem conhece?  
... Minhas óperas, quem quis ouvir?1 

                                                      

1Ragtime (pronúncia-se rég-táimm): tipo de música norte-americana de 
origem negra que fez sucesso antes do jazz, contribuindo para seu nascimen-
to. No Brasil houve um processo parecido com o maxixe ou “tango brasilei-
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– Fale um pouco da sua vida, Mr. Joplin. Assim poderemos 
entender melhor.  

– Está bem, já que insistem...  
... Nasci em 1868 no interior do Texas, respirando música: 

meu pai, ex-escravo, tocava violino - country music, bem en-
tendido - enquanto minha mãe tocava banjo e cantava. Desde 
o início, porém, foi o teclado que me fascinou: onde existisse 
um piano na vizinhança, lá ia eu investigar.  

... Minha mãe dava todo apoio que podia. Quando ficou sozinha 
e teve de se empregar em casas de família pra nos sustentar, pedia 
licença pra eu estudar “no piano da patroa”. 

Por um instante tremulou na lembrança de Túlio a figura de 
sua própria mãe, Dona Aurora, e os olhos ameaçaram se mo-
lhar. 

– E parece que o barulho de minhas experiências chamou a-
tenção, e foi assim que o Professor apareceu. Era um alemão 
excêntrico que vivia lá em Texarkana, e me ofereceu aulas de 
piano e harmonia. Na verdade deu mais: deu pistas em todas as 
áreas do mundo do conhecimento, explodindo os limites do aca-
nhado horizonte de Texarkana.  

... Não que minha vida tenha ficado cosmopolita da noite pro 
dia! Adolescente, saí tocando pelos bares, às vezes pelos piores 
lugares, pra ter o que comer. 

Túlio ouviu na cabeça a voz de Mílton Nascimento cantando: 
“foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão / que 
muita gente boa pôs o pé na profissão / de tocar um instru-
mento e de cantar / não se importando se quem pagou quis 
ouvir...” 

– De vila em vila, cidade em cidade, fui chegando às maiores: 
Saint Louis, Chicago... Em Sedalia fiquei alguns anos e consegui 
me matricular em cursos de harmonia avançada e composição. 
Vendia aqui e ali meus ragtimes, até que em 1899 o Maple Leaf 
Rag explodiu no mundo todo. Virei o “Rei do Ragtime”. Casei, po-
dia estar tranqüilo pra sempre. 

... Mas eu queria mesmo era escrever para o palco, realizar 
coisas de fôlego. Achei que agora as portas estariam abertas, 
mas... mesmo sendo o Rei do Ragtime, de todos os lados só 
ouvia não. 
                                                                                                                

ro”, precursor do samba, com Ernesto Nazareth desempenhando o papel que 
nos EUA foi de Scott Joplin. 
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... A muito custo montei uma pequena ópera-rag, cujo manus-
crito depois se perdeu. Minha filha morreu, meu casamento aca-
bou, saí pelo mundo de novo, fui parar em Nova York, onde vivi 
até 1917 - quer dizer, pelo resto da vida. 

... Não posso dizer que minha vida em Nova York tenha sido 
ruim. Não faltou sucesso pra meus ragtimes, nem um casa-
mento novo e melhor. O problema foi minha ópera, Treemoni-
sha, que ninguém queria ouvir.  

... Foram anos e anos de composição. Não era ragtime, não 
era comédia: era uma ópera séria, com grandes partes de coro 
escritas no melhor contraponto... e ninguém queria ouvir. Um 
negro podia compor ragtime, diziam; que quisesse escrever 
ópera era muita pretensão.  

... Todos os meus esforços foram em vão. O desgosto apertou 
o gatilho da doença, e fui perdendo a razão. Fui internado, e 
morri sem ouvir Treemonisha soando no ar nem ao menos 
uma vez. 

Músicos que eram, os membros do grupo compreendiam 
bem. Por uns instantes só alguns suspiros furaram o silêncio, 
até que o próprio Scott Joplin sorriu e disse: 

– Mas no fundo estou vingado. Sessenta anos depois de mi-
nha morte Treemonisha foi montada, e com sucesso. Foi gra-
vada em disco, e o mundo todo pôde conhecer.  

– E é uma bela ópera, posso garantir – disse um dos músi-
cos. – Seu estilo é único; não há no mundo obra que se pareça 
com ela.  

Já outro deles falou assim: 
– Sou amigo de Gunther Schuller, o musicólogo que recupe-

rou a partitura e regeu a montagem. Como se vê no nome, é de 
origem alemã, como seu primeiro professor. Não lhe parece 
curioso?  

– Sem dúvida. É um traço bem curioso do meu destino.  
– Isso não rouba a pureza negra da sua música?  
– Esse tipo de idéia é uma grande bobagem. Neste mundo há 

lugar pra tudo: para a expressão de todas as culturas “em es-
tado puro”, e também pra todas as combinações que se possa 
imaginar.  

... As coisas mais ricas, que abrem caminhos novos para a 
humanidade, acontecem onde os diferentes se encontram e, 
em vez de brigar ou de um calar a boca do outro, resolvem 

 53 

cantar juntos, com diferença e tudo. E aí, de repente, sem que 
ninguém possa prever como será, um caminho novo nasceu!  

“Bravo, isso mesmo, é isso aí!”, aplaudiu todo o grupo - e 
nossos amigos sentiram que era hora de prosseguir. 

Para interessados em aprofundamento... 

Sonata a Kreutzer: Esse episódio serviu de ponto de partida para uma obra de fic-
ção publicada na Alemanha em 1990, que pretende refletir sobre a polaridade Euro-
pa-trópicos. Trata-se do romance Beethoven und der schwarze Geiger (Beethoven e 
o Violinista Negro) de Dieter KÜHN.  

Chevalier de Saint-George: segundo ensaio de Joël-Marie FAUQUET.  

Scott Joplin: segundo ensaio biográfico não assinado (possivelmente de Gunther 
SCHULLER) na capa da gravação de Treemonisha, e também segundo Rudi BLESH 

(ver Bibliogafia).  

14: Os CientistasOs CientistasOs CientistasOs Cientistas    
– De certa forma o congresso já está acontecendo nessas 

conversas, mas ainda não tivemos a abertura oficial. Será den-
tro de poucos minutos – informou Idriss. – Vamos pro auditó-
rio?  

Nesse momento passavam por dois congressistas que con-
versavam animadamente em alemão. Túlio reconheceu num 
deles o filósofo Anton Wilhelm Amo.1 Já o outro, no momento 
em que ouviu a conversa de nossos amigos, pediu licença e 
perguntou em português:  

– Alguém aí é do Brasil?  
Foi Idrissa quem respondeu:  
– Sim, este é Túlio do Espírito Santo, de São Paulo.  
– Prazer, eu sou Juliano Moreira, médico psiquiatra, da Ba-

hia.  
– Da Bahia? Quem o via falando alemão tão naturalmente 

jamais ia desconfiar!  
– Pois é, a língua alemã sempre me interessou, principal-

mente depois que comecei a estudar os escritos do Dr. Freud, o 

                                                      

1 Cap. 10. 
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pai da psicanálise. Tive a honra de ser o primeiro brasileiro a 
apresentá-los no Brasil, na Faculdade de Medicina da Bahia.  

– E quando foi isso?  
– Em 1899, apenas quatro anos depois da publicação da obra que 

marca o nascimento da psicanálise. Estivemos entre os primeiros 
do mundo a perceber a importância do fato.  

– !!!  
– Senhores – interveio Idriss – há ali um grupo de pessoas 

que vocês precisam conhecer! Vamos lá?  

Um senhor vestido à africana conversava com dois vestidos à 
moda européia do século XIX. Túlio ouviu um destes dizer, ao 
se aproximarem: 

– Foi por isso então que o senhor criou o laboratório de Car-
bono 14 em Dakar...  

– Dr. Diop, com licença! Estão aqui os professores Amo, do 
século XVIII na Alemanha...  

... Moreira, século XIX, Bahia...  

... e Túlio do Espírito Santo, de São Paulo, que terá uma im-
portante atuação no século XXI. Ele precisa conhecer o se-
nhor! Dar subsídios para o pessoal do Brasil é uma de nossas 
prioridades, não?  

– Claro, claro! Aliás, parece que hoje tenho a honra de rece-
ber toda uma delegação do Brasil!  

– Sim? E quais são ou outros?  
Doutor Diop indicou os senhores que falavam com ele: 
– Antônio e André Rebouças, ilustres engenheiros.  

– Caros conterrâneos baianos! – exclamou o Dr. Moreira. –
 É um prazer encontrá-los! Minha vida pública foi um pouco 
posterior à de vocês... – E percebendo que Túlio parecia um 
pouco perdido: – Não se constranja se ainda não os conhecia, 
rapaz! Afinal, devem ter nascido uns 150 anos antes de você!  

Seguiu-se uma rápida sessão de cumprimentos, e o Dr. Diop 
prosseguiu:  

– Os irmãos Rebouças estão entre as honras do Brasil no 
século XIX.  

– Isso pelo menos é verdade do caso do mano André – in-
terrompeu Antônio. E para Túlio: – Talvez você não saiba que 
o cimento de que é feita quase toda a sua São Paulo, chamado 
cimento Portland, é uma invenção bastante recente. Pois o pri-
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meiro engenheiro a usá-lo no Brasil foi o André, que além dis-
so foi o primeiro a utilizar estudos de mecânica de solos.  

– Mas artista mesmo era você! – cortou André. – Nenhuma 
de minhas obras se compara à beleza da sua Estrada de Ferro 
Curitiba-Paranaguá, ou da Estrada da Graciosa, no mesmo 
trecho da Serra do Mar.  

– Mérito da paisagem, mano, da paisagem! Importantes 
mesmo para o Brasil foram as suas obras portuárias: as docas 
do porto do Rio, sem falar das da Bahia, Pernambuco, Paraíba, 
Maranhão...  

– Senhores, perdão – interrompeu Idrissa – mas não tere-
mos tempo aqui pra um inventário completo de obras... – A 
mim sempre interessou a atuação política de vocês: a campa-
nha pela abolição da escravidão, de entremeio ao seu trabalho 
como engenheiros e professores - as palestras, os livros, os 
artigos de jornal...  

– Ativo mesmo foi o André, especialmente depois que eu 
morri... – recomeçou Antônio.  

– Mas você já se interessava pela causa, sim, e...  
– Ora, por favor, assim vão esgotar o estoque de confete! – 

Era Idrissa de novo. –  
... O que eu acho mais incrível é como vocês, sendo negros, 

conseguiram participar da vanguarda da vida intelectual e po-
lítica brasileira em pleno tempo da escravidão. Vocês dois es-
tudaram na França... - você, André, vivia visitando o impera-
dor Dom Pedro II, foi padrinho do filho do compositor Carlos 
Gomes lá na Itália...  

– Isso não começou conosco – respondeu Antônio. – Nosso 
pai era advogado lá na Bahia, e depois entrou na política. 
Quando éramos pequenos a família se mudou para o Rio por 
causa disso.  

– E também nossos tios – complementou André –: um era 
violinista, excursionava pela Europa e tudo mais...  

– E o outro era médico e professor universitário, também 
com formação na França – arrematou Antônio. 

– Então já o avô de vocês devia ser rico, pra oferecer tudo is-
so aos filhos! – arriscou Túlio, finalmente. 

– Pelo contrário, menino: era um pequeno comerciante de 
vida muito sacrificada; o fato de ser branco não trouxe ne-
nhuma riqueza aos descendentes, apenas possibilitou sua li-
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berdade. Acontece que, ao contrário de tanta gente, ele real-
mente assumiu a família mestiça que constituiu com minha 
avó, e apoiou com fé o desenvolvimento dos filhos. 

– É claro – atalhou André – que, como se vê no caso do Luís 
Gama, quando existe determinação também se chega lá sem o 
apoio do pai.  

– É verdade – concordou Antônio –, mas com muito mais 
sofrimento. Aliás, pouca gente tem a têmpera de aço de um 
Luís Gama pra passar o que ele passou sem afundar amargura, 
no desalento, na destrutividade. Há milhares de talentos que 
poderiam dar grandes coisas ao mundo, e nem chegam a se 
desenvolver por falta de um apoio em casa.  

André completou:  
– Concordo. E não se trata meramente de dinheiro, de pagar 

estudos... O principal é aquele encorajamento discreto, dia a 
dia, até sem palavras: “eu ponho fé em você.” Nessa coisa tão 
pequena pode estar a diferença entre uma vida feliz e uma vida 
trágica. – E voltando-se para Túlio: – Essas são coisas impor-
tantes de pensar justo na sua idade, antes de se atrever a pôr 
algum filho no mundo... 

– É isso aí! 

A conversa ia nesse pé quando uma jovem chegou-se, afo-
bada:  

– Doutor Diop, com licença! Precisamos do senhor com ur-
gência. Estamos pra começar!  

– Com licença, amigos. Nos vemos mais tarde. 
A jovem se afastou levando o Dr. Diop... e o olhar de Túlio 

também: “Que porte! Que traços! Que tranças...” Por uns ins-
tantes os assuntos se congelaram no ar, e vários pares de olhos 
se alongaram pelo salão, até não alcançarem mais. Aí, como 
que despertando, os irmãos Rebouças recomeçaram:  

– Quando vocês chegaram estávamos conversando com o 
Doutor Diop sobre suas atividades científicas. O seu guia tem 
razão: é indispensável conhecer esse homem e sua obra! A 
História inteira deverá ser repensada com as peças de quebra-
cabeças que ele identificou! 

– Que história?  
– A da África e a da humanidade toda.  
– Ele é historiador, então?  
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– É um cientista multidisciplinar: historiador, arqueólogo, 
lingüista, paleontólogo... Criou o primeiro laboratório de car-
bono radiativo na África, pra ajudar na datação das pesquisas. 

– E pra provar que as línguas africanas não são “primitivas”, 
mas que servem para a ciência, traduziu um trecho da Teoria 
da Relatividade de Einstein em uolof, língua do Senegal... 

– O mais importante foi sua demonstração de como as cultu-
ras de toda a África estão ligadas ao Egito, e de que o Egito era 
fundamentalmente negro.  

– O quê?! 
– Foi o que o mundo todo disse. Ninguém queria acreditar. 

Ele chegou a fazer análise da pele de múmias egípcias e provar 
que eram de cor escura, e mesmo assim suas teses levaram uns 
30 anos pra penetrar significativamente na comunidade cientí-
fica mundial.  

– Quando foi isso? Ou quando será, sei lá... 
– Os trabalhos fundamentais do Dr. Diop saíram na 

década de 50 – interveio Idriss. – A repercussão aumen-
tou lá por 1990, quando Martin Bernal, um historiador 
branco norte-americano, publicou os primeiros volumes 
de sua monumental Black Athena1, onde leva adiante as 
teses de Diop.  

... E Bernal não é o único a trabalhar nessa linha; podemos 
estar na aurora de uma visão nova de toda a história humana! 

Nesse momento soaram uns tambores graves. As conversas 
diminuíram e todo o pessoal começou a se mover.  

– Vamos pro auditório. A abertura vai começar.  

Para interessados em aprofundamento... 

Juliano Moreira: É mencionado por Maria Alzira PERESTRELLO, historiadora da psi-
canálise no Brasil, em obra referida na Folha de São Paulo de 05/06/1994. 

Dr. Diop: Cheikh Anta Diop, historiador e cientista senegalês (1923-1986), conside-
rado o autor de maior impacto sobre o pensamento negro no séc. XX. As palavras 
atribuídas em nosso enredo ao Dr. Diop-personagem são grosso modo portadoras 
de idéias contidas nas suas obras, porém não de maneira estrita. Em alguns pontos 
nosso Diop pode ser mais moderado que o real. 

                                                      

1 “Atena Negra”, referindo-se à deusa da sabedoria, padroeira de Atenas.  
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15: A MãeA MãeA MãeA Mãe    
Não era um auditório de cadeiras estofadas como os do sé-

culo XX, mas um amplo pavilhão quadrado com piso de már-
more, coberto por uma cúpula. A multidão distribuiu-se em 
pé, e Túlio começou a se perguntar se seria permitido sentar 
no chão, no caso de cerimônia longa. Até agora a coisa estava 
interessante, mas... e se houvesse discursos? A idéia era de 
causar calafrios. 

Fez-se um grande silêncio. Um pequeno grupo de pessoas 
em trajes bem diversos havia subido a um estrado. Um após o 
outro, três deles disseram algumas palavras em línguas que 
Túlio desconhecia, sendo que de cada vez algumas pessoas da 
assistência respondiam. Nesse momento, entre as pessoas do 
estrado, adiantou-se o Doutor Diop:  

– Quero dar a todos vocês nossas boas-vindas ao Terceiro 
Grande Congresso Pan-Africano Transtemporal, e ao 
mesmo tempo agradecer ao senhor Reitor da Universidade de 
Sankuré pelo oferecimento e pela magnífica acolhida. 

Indicou com a mão o reitor, que agradeceu discretamente, 
em suas vestes islâmicas da época. O Dr. Diop prosseguiu:  

– Acho que devemos ir diretamente ao que é a verdadeira ra-
zão do congresso, e assim passo a palavra àquela que nós todos 
estamos aqui para ouvir e pra conhecer melhor.  

A rapidez e objetividade do doutor agradaram a todos, 
mas... de quem é que ele estava falando? Túlio viu que não era 
o único a estar intrigado. Aí, lá no estrado, uma mulher tomou 
o lugar do Dr. Diop. 

De meia-idade, corpulenta, extremamente simpática, e mais: 
muito bonita mesmo, não parecia uma doutora apresentando 
tese; dava mais era vontade de deitar no colo e chamar de mãe. 
O colorido das roupas era radiante, inclusive o pano amarrado 
à cabeça. Começou a falar:  

 
– Sejam todos calorosamente bem-vindos a este rápido mer-

gulho em uma das partes mais importantes e menos conheci-
das da história humana. Convidamos pessoas de todos os po-
vos... 
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Os olhos de Túlio percorreram o auditório. Topou com diver-
sos loiros - e de repente se deu conta, surpreso, que um deles 
era Cristiano, o colega de trabalho e agora amigo. “O Cristiano, 
aqui! Preciso falar com ele...”, pensou. “... Mas depois desta 
fala. Primeiro tenho que entender o que está acontecendo.” 

– ... mas convidamos principalmente representantes da di-
áspora africana das mais diversas épocas e de todo o mundo. 

“De novo esse palavrão!”, Túlio pensou, mas desta vez a ex-
plicação veio em seguida: 

– Vocês sabem, hoje o mundo inteiro usa a palavra diáspora, 
que na Grécia significava espalhamento ou semeadura. No 
correr da história muitos povos saíram de sua terra original e 
foram espalhados pelo mundo, por bem ou por mal, por livre 
vontade ou contra ela. Muitas vezes contra. Ainda assim, po-
demos escolher dizer que foram semeados por aí afora, onde 
brotaram, cresceram e floresceram, ajudando a dar ao mundo 
o aspecto colorido que tem hoje.  

Houve um zum-zum e as pessoas se entreolharam, como 
confirmando que o mundo hoje era mesmo colorido. 

– Hoje nem mesmo é possível imaginar como seria a cultura 
mundial sem a contribuição dos povos da África. O problema é 
que essa contribuição está tão presente, tão entranhada na 
cultura mundial, que muitos nem percebem que está lá - assim 
como poucos lembram do ar, embora não parem de respirar. 

Um murmúrio de concordância agitou o ar. 

– Outro problema é que as flores que brotaram nas mais di-
versas partes do mundo não sabem umas das outras, e muitas 
vezes nem sabem do canteiro de onde vieram suas sementes, 
que é este velho continente. Não sabem assim que são parte de 
um quadro tão belo e tão vasto. 

A concordância ficava cada vez mais clara e entusiasmada.  

– É por isso que começamos a trazer pessoas de todo mundo 
pra estes congressos, e hoje é a vez de vocês. Pra comodidade 
de todos, instalamos um recurso mágico de tradução automá-
tica no ar; assim todos podem se entender, apesar de as lín-
guas africanas serem mais de mil, e as línguas da diáspora 
também não serem poucas: francês, inglês, português, espa-
nhol, italiano, alemão, holandês, e ainda outras. 
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... É claro que não se encontram aqui todos os descendentes 
da África, e nem ao menos todos os seus representantes famo-
sos ou que realizaram grandes contribuições. Seria absoluta-
mente impossível reuni-los todos de uma vez! A cada vez faze-
mos uma escolha mais ou menos casual, dando preferência a 
aqueles que mais poderão contribuir para a superação dos 
enormes problemas que hoje afligem a nossa comunidade. 

Desta vez o murmúrio foi quase um suspiro. 

– Mas não há porque seguir falando. Dentro de alguns ins-
tantes prosseguiremos em excursão, agora em grupos maiores, 
até as raízes mais profundas da nossa história, ou melhor di-
zendo: até as raízes mais profundas que neste momento é pos-
sível e permitido investigar. 

... Estarei com vocês, de uma forma ou de outra, durante to-
do o programa. Não há nada que me alegre mais que estar com 
vocês: eu sou mãe, ou avó, de quase todos os que estão aqui; e, 
conforme o que muitos cientistas acham hoje, parece que sou 
avó também dos outros, isto é: da humanidade inteira...  

Um ar levemente incômodo de “que papo é esse?” ameaçou 
perpassar a sala, mas a oradora imediatamente concluiu:  

– Como vêem, não sou pequena. Esta forma em que lhes di-
rijo a palavra é apenas a mais adequada para a nossa comuni-
cação, dentre as muitas em que posso me mostrar. Meu nome 
é África. 
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Para interessados em aprofundamento... 

Línguas Africanas: Um erro freqüente é referir-se às línguas da África como “diale-
tos”. São línguas, que naturalmente possuem dialetos locais (como o alemão ou o i-
taliano possuem). Falta pesquisar muito para chegar a um quadro satisfatório des-
sas línguas que, como dissemos, são mais de mil. Atendo-se apenas aos nomes 
mais importantes e conhecidos, a classificação de J. Greenberg fornecida pela La-
rousse Cultural (verbetes “África Negra”, “Língua”, “Banto”) traz-nos alguma orienta-
ção:  
 
Família Camito-Semítica1 (ou Afro-Asiática): 
 4 ramos tradicionalmente ditos camitas: 
  Egípcio (língua morta) e seu derivado copta 
  Cuchítico (afar, gala, somali) 
  Berbere e tuareg 
  Tchadiano (haussa ou hauçá) 
 Ramo semita:  
  Etíope (gueez, amárico, tigré), árabe 
   (mesmo ramo das asiáticas hebraico, aramaico,  
   acadiano-babilônio etc). 

Família Nígero-Congolesa (a maior): 
 Oeste-atlântico: peul/fula, uolof, diola 
 Mande/mandinga: bambará, malinké, mendé 
 Voltaico ou gur: mossi 
 Kwa: IORUBÁ, iba, akan, ewe, kru 
 Adamaua-oriental 
 Benuê-Congo: fundamentalmente línguas BANTAS:  
  centenas, fortemente aparentadas.  
  Exemplos dentre as mais importantes:  
     suahíli, nyanga, MBÚNDU, zulu, xhosa, kikúyu, ganda etc.   

Família Nilo-Saariana: 
      Songhai, saariano, maban, koma, fur, nilo-chariano  
  central (sara, mangbetu)  e oriental (línguas núbias)  

Família Khoin:  
 Bosquímanos (bushmen) e hotentotes (Sul) 
 

 
Dessa enorme variedade, o Brasil recebeu influência quase exclusivamente do 

banto (especialmente kimbúndu) e do iorubá (indicados na lista em VERSALETE NE-
GRITO). 

Indicamos a sílaba tônica dos nomes sempre que alguma fonte o possibilitou, o 
que infelizmente é a exceção. 

                                                      

1 Sobre os problemas ligados ao nome camito-semita, ver nota ao final do 
Cap. 21. 
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3.ª parte:  

O MUNDO DAS PIRÂMIDES 

16: A Ancestral OcultaA Ancestral OcultaA Ancestral OcultaA Ancestral Oculta    
As últimas palavras da mãe produziram alguns instantes de 

um silêncio solene e profundo. Não que fosse pesado: ao con-
trário, era cristalino, e parecia que as pessoas ficariam ali ho-
ras, paradas dentro do instante, provisoriamente libertas das 
aflições do dia-a-dia, suspensas por um perfume no ar. 

Delicadamente, alguém da organização avisou: os ônibus-
tapetes já estavam prontos no pátio lá fora; os participantes 
podiam dirigir-se pra lá; a partida só ocorreria dentro de meia 
hora; assim, quem quisesse ainda poderia apreciar os artigos 
expostos em volta do pátio; qualquer outra dúvida poderia ser 
resolvida pelo seu guia pessoal ou de grupo. 

A pequena multidão começou a pôr-se em movimento como 
um elefante sonolento. Túlio deu um jeito de se aproximar e 
chamar:  

– Cristiano! Cristiano! Olhe aqui!  
– Túlio! Que bom te ver, rapaz!  
Trocaram uma sacudida de mão e um abraço, e Túlio per-

guntou:  
– E você, rapaz: como é que veio parar aqui?  
– Foram me buscar. Quer dizer, na verdade é meio difícil ex-

plicar.  
– Nem se preocupe. Eu sei como é! O que eu quero dizer é: 

você não é assim loiro...  
– ... e de olhos azuis? Ih ih, trocamos de fala!  
– Pois é: o que é que você, do jeito que é, está fazendo aqui? 

Hei, não me entenda mal, eu não tenho nada contra você estar 
aqui, eu só queria entender. Eu, afinal, sou negro, tem muito 
mestiço mas... você?  

– Pois eu também me pergunto. Imagino que podem ter me 
convidado porque sempre me interessei pelas criações cultu-
rais dos povos negros. Ou quem sabe o acontecimento desta 
tarde também tenha a ver com isso - aliás, quando foi mesmo? 
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Você sabe, o acontecimento lá dos policiais. Afinal, estamos os 
dois aqui, não estamos?  

– As duas razões estão certas, mas tem também uma tercei-
ra – disse alguém quase atrás de Túlio, que se voltou:  

– Ô Idrissa, desculpe, fiquei tão surpreso de reencontrar o 
Cristiano que me distraí de você! Cristiano, este é o Idrissa, ou 
Idriss, meu guia.  

– Não tem problema, Túlio. Queremos mesmo que vocês es-
tejam à vontade. Só pedi licença porque talvez possa ajudar a 
esclarecer seu amigo.  

– Por favor!  

– Florência: esse nome lhe diz alguma coisa, Cristiano?  
– Florência, Florência... Conheço é a Florêncio, a de Abreu, 

aquela rua de ferramentas em São Paulo...  
– E da Velha Florência, não lembra? 
– Velha Florência? Não.  
– Nunca ouviu esse nome em conversas de mãe, de tias, de 

avós...  
– Peraí, estou lembrando alguma coisa! Tem razão, já ouvi 

alguma coisa. Desconfio que era alguma amiga da família, ou 
uma parente distante que não cheguei a conhecer, pelo lado da 
minha mãe.  

– Está chegando lá! Mais que parente distante: sua ascen-
dente direta. Trisavó, ou tataravó como dizem outros. Avó do 
seu avô.  

– Não é tão distante, é verdade. Mas o que tem ela?  
– Você não sabe nada dela? Nadinha não?  
– Pra ser sincero não. Ouvi o nome uma ou outra vez quando 

criança, mas nunca me contaram sobre ela não. Se era avó do 
meu avô materno devia ser uma caiçara, do litoral...  

– Mais ou menos. Ninguém lhe falou da cor da Velha Florên-
cia?  

– Com certeza não.  
– Então também não lhe contaram que ela nasceu escrava. 

Foi alforriada quando tinha 17 anos.  
– ! 
– Estava grávida, esperando a sua bisavó. O pai era filho do 

fazendeiro. Nunca reconheceu pra valer esse ramo da sua des-
cendência, mas fez alguns gestos de desencargo de consciên-
cia: alforriou a jovem, deixou que vivesse por ali, e mais tarde 



 64 

lhe deu posse do pedaço de terra onde morava - o sítio onde 
nasceu seu avô.  

– Como é que nunca ninguém contou nada disso!  
– Quem sabe porque seu avô chegou a estar rico por algum 

tempo... Quando olham pro passado preferem parar nessa fase 
de riqueza, sugerindo que por trás estava uma origem nobre.  

– Verdade. Foi isso o que eu ouvi na família.  
– De certa forma não estava errado, mas não como eles pen-

savam: o lado português não tinha nada de nobre não. Gente 
miúda que se atirou nas oportunidades abertas pela invasão 
branca da América.  Em Portugal jamais teriam tido terra pró-
pria. Quem era nobre mesmo, de origem, era a Florência.  

– A escrava?  
– A escrava. Neta de princesa de uma cidade-estado africana, 

instruída a fundo na sabedoria tradicional de seu povo. A prin-
cesa estava grávida quando foi seqüestrada e levada pro Brasil. 
Em meio a todas as dificuldades ainda conseguiu passar à filha 
certos elementos da sua educação tradicional, e a filha repas-
sou à neta, sua trisavó. Formaram uma dessas linhagens de 
mulheres de grande força interior.  

... Bem mais tarde, as pessoas sentiam que a Velha Florência 
não era uma pessoa comum. Saía pro mar pescar de arrastão e 
os homens a respeitavam como igual; em terra, depois, a res-
peitavam como a uma mãe - uma matriarca. No sítio sempre 
tinha alguém indo e vindo, pedindo conselho, dando e rece-
bendo coisas, chamando pra fazer partos...  

– Mas isso tudo dá um romance fabuloso! É uma estupidez 
que tenham escondido essa história!  

– É verdade. O Brasil costuma tratar com desprezo muitas 
de suas melhores e mais ricas heranças. Por pura ignorância. 
Ou por falsa cultura. É por isso que nos parece importante 
investir no despertar do Brasil, e que trouxemos pra cá tantos 
de vocês. Até você, seu africano loiro!  

Houve uns instantes de risos e confraternizações, e aí Cristi-
ano soltou: 

– Mas, Id... Id... como é mesmo? Idrissa!, como é que você 
está sabendo tudo isso da minha família, que eu mesmo não 
sei?!  

– Não esqueça que temos recursos pra viajar e investigar 
através do tempo. E coube a mim preparar os dossiês dos con-
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vidados da sua região - o Túlio, você, o escritor Mário... e mui-
tos outros. 

– Olha, isso tudo é impressionante, nem sei o que dizer...  
– Vá com calma! Ainda temos um bom tempo de congresso 

pela frente. Conversamos mais sobre isso quando você quiser. 
Por agora sugiro é que a gente vá andando lá pra fora enquan-
to conversa.  

– Vamos lá! 

Para interessados em aprofundamento... 

Florência: Na criação da personagem e seu contexto utilizamos alguns elementos 
da descrição feita por nosso avô Annibal CORREIA de sua avó Floriana Rosa do Espí-
rito Santo, em seu livro de memórias O Caboclinho (1955, inédito). Advertimos po-
rém que Florência não é Floriana, nem o personagem Cristiano ou sua família têm 
caráter autobiográfico. 

17: Small is BeautifulSmall is BeautifulSmall is BeautifulSmall is Beautiful    
Num primeiro instante não viram nada, tamanha era a luz. 

Logo porém os olhos se acostumaram, e aí... 
– Olha, Idriss, quanta coisa bonita! 
Eram tecidos, roupas, comidas, livros e artefatos de todo ti-

po, expostos em tapetes e bancas - um pequeno mercado de 
artigos selecionados. O que mais chamava a atenção eram os 
tecidos.  

– A maior parte vem de Kano, cidade hauçá1 mais a leste. A 
cultura do Sudão não é só Gana e Tombúctu! Há muitos outros 
centros importantes, que não teremos tempo de visitar.  

– Tem toda razão. Eu, pessoalmente, fiquei especialmente 
impressionado com a cidade de Kano – disse alguém com so-
taque alemão. Voltaram-se.  

– Permitam que me apresente: Heinrich Barth, geógrafo, 
apaixonado pela África.  

... Viajei pelo Sudão entre 1849 e 1855 e deixei cinco volumes 
a respeito. Lembro que escrevi mais ou menos assim a respeito 
de Kano: “esta é uma das regiões mais férteis do globo, capaz 
de produzir não só todos os cereais necessários à sua popula-

                                                      

1Povo de língua camita e religião muçulmana, também dito haussa. 
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ção, mas também para exportar, e que possui além disso pas-
tagens excelentes.”  

... Ainda nessa época Kano exportava para Tombúctu 300 
cargas de camelo de tecidos por ano, produzidas em casa por 
enxames de artesãos com suas famílias. Na época a Europa 
vivia a Revolução Industrial, com suas fábricas-quase-prisões, 
e eu tive que comparar: “Se considerarmos que a indústria 
têxtil não é exercida em Kano como é na Europa, em imensos 
estabelecimentos fabris onde os homens se degradam até às 
mais vis condições de existência, mas que, pelo contrário, 
emprega e suporta famílias sem as compelir a sacrificar os 
seus hábitos domésticos, devemos presumir que Kano será 
uma das nações mais felizes do mundo.”  

Túlio protestou: 
– Mas Idriss, como é que vamos deixar de visitar um lugar 

tão interessante?  
– Quem sabe damos uma rápida sobrevoada em Kano e regi-

ão, antes do nosso grande mergulho. Mas não pensem que 
esses desvios vão ser sempre possíveis: lembrem que a África é 
enorme - e antiga. É completamente impossível conhecer tudo 
de uma vez. 

... A propósito, precisamos ir pro nosso tapete! Cristiano, vo-
cê vem conosco. Sr. Barth, foi um imenso prazer encontrá-lo! 

Eram uns tapetes enormes, onde cabiam bem umas trinta 
pessoas. Quando o de nossos amigos ficou cheio, parecia im-
possível que decolasse com todo aquele peso, mas... foi se me-
xendo devagarinho, ficando esticado como uma lona e, de re-
pente... vum! Já estavam voando.  

Por algum tempo acompanharam o rio no rumo sudeste, de-
pois desviaram à esquerda, pro leste.  

– Acho que vamos subir de volta até o século XX, rapida-
mente, enquanto sobrevoamos a região hauçá. É interessante 
ver quanto do velho Sudão ainda sobrevive aí. 

O tapete deu a estremecida habitual, e logo se viram sobre-
voando uma cidade com interessantes casas de barro, cheia de 
oleiros, isto é, de gente fazendo potes e outros utensílios de 
cerâmica - o que podia ser observado porque o trabalho se 
dava quase todo ao ar livre.  

– Kano?  
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– Ainda não. É Funtua, na mesma região. Kano vem logo a 
seguir.  

E de fato, logo Kano apareceu. Era grande (“uns 700 mil habitan-
tes”, disse Idriss), com recursos modernos como aeroporto, e no 
entanto sua maior parte era ainda puro Sudão antigo. Casas de 
barro pequenas, parecendo cuidadosamente modeladas, servidas 
por uma emaranhado de ruelas onde se viam no entanto as fiações 
de eletricidade e telefone...  

 

Túlio lembrou inevitavelmente da favela, mas ao mesmo 
tempo percebia que a modéstia destas casas não significava 
necessariamente “miséria”. Sentiu que esta era a continuidade 
de uma forma de viver antiqüíssima - e digna; algo assim co-
mo a opção por uma vida junto ao chão, no colo da Terra-
mãe...  

Já há tempo nosso amigo pressentia que a favela não era exa-
tamente o horror pintado por aqueles que nem a conheciam. Ha-
via toneladas de problemas, é verdade, mas havia também algo de 
positivo; a vida em apartamentos, por outro lado, podia ser mais 
triste e sufocante que a da favela. 

Pés no chão, casas pequenas mas diferenciadas, cada uma 
com a cara do seu dono... Não seria possível juntar a isso as 
coisas realmente úteis da vida moderna - saneamento por e-
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xemplo? Ou telefone, como estes fios pelas ruelas de Kano es-
tão mostrando? O que é que impede? 

“Tem algum ponto-chave que está me escapando!” Túlio 
pensava, quando reparou na quantidade de pessoas traba-
lhando junto de suas casas. Mergulhavam tecidos em poços de 
tingimento, e depois os estendiam pra secar. Lembrou das 
palavras do Sr. Barth antes de decolarem, e teve a sensação de 
ter apanhado nas mãos as peças de um quebra-cabeças que só 
conseguiria montar bem mais tarde, um dia... Parou de pensar 
e se entregou ao puro prazer de perceber as vistas e cenas que 
se desenrolavam 360 graus ao seu redor.  

Bem a tempo, pois logo Idriss anunciou:  
– Rumo norte!  
O tapete acelerou vertiginosamente, e num instante a cidade 

deu lugar ao campo, e este logo ao deserto. Um pouco mais e 
pra todos os lados só se via amarelo e aridez.  

Para interessados em aprofundamento... 

Kano: Para fonte, ver BARTH na Bibliografia. 

Small Is Beautiful: Título do livro (publicado no Brasil como O Negócio é Ser Pe-
queno) em que o economista E. F. SCHUMACHER defende a micro-estruturação da 
(macro-)economia como opção mais saudável que o gigantismo corporativo moder-
no. O subtítulo reza, irônico: “um estudo de economia como se gente importasse.” 

18: Verde Deserto!Verde Deserto!Verde Deserto!Verde Deserto!    
Não demorou muito e Idriss perguntou: 
– Estão preparados? 
– Preparados pra quê? – devolveu alguém. 
– Como disse há pouco nossa cara mãe, faremos um mergu-

lho até as raízes mais profundas que é permitido e possível in-
vestigar, considerando que o fim do Tempo Efetivamente Rea-
lizado é ainda o final do século XX - a época da organização do 
Congresso e dos mais avançados de vocês. 

Túlio e Cristiano sorriram envaidecidos por serem chamados 
de “avançados”, ao mesmo tempo em que abanavam a cabeça, 
desconcertados com esses mistérios do tempo. Idriss prosse-
guiu:  
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– Não pensem que conseguiremos tocar essas épocas remo-
tas com o mesmo grau de presença que o recentíssimo ano de 
1500. – O recentíssimo provocou murmúrios e risinhos de 
admiração. – Infelizmente, só conseguiremos passar por al-
gumas imagens muito gerais, esparsas ao longo de vários mi-
lênios. Não conseguiremos falar com pessoas, e teremos que 
saltar de um quadro a outro sem ver como é que a mudança 
aconteceu. Ainda assim, acho que todos apreciarão!  

... Aviso também que desta vez passaremos uns bons minu-
tos desorientados, com tudo fora de foco, até atingir a profun-
didade temporal desejada: 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, 
uns 7 mil anos antes de nossa época real.  

– 5000 aC!? Mas nesse tempo não existia nada... 
– Como não? O mundo é bem mais velho do que você pen-

sa... 
– Quero dizer, não existia história, civilização... 
– Olha, é verdade que os povos daqueles tempo não deixa-

ram sua história escrita, e que poucas vezes construíam ci-
dades de pedra, pra durar - mas não é verdade que fossem 
selvagens ou meio bichos, como alguns pensam. A essa altura 
já eram herdeiros de milênios e milênios de culturas humanas, 
do mesmo modo como nós somos herdeiros deles. Vamos ver?  

Mais uma vez Idriss fez uma operação lá com seus fios dou-
rados, e o tapete começou a vibrar: bzzzzzzzzzzzz...  

 
... bzzzzzzzzzzz...  
... bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...  
Não parava mais! Quando finalmente parou, todos pareciam 

meio amortecidos. De repente alguém gritou: 
– Ué, cadê o Saara? Viajamos no espaço também? 
– Este é o Saara, meu amigo. Não saímos do lugar. 
Pasmo sem palavras. Embaixo, tudo verde. Um pasto a per-

der de vista, pontilhado de arbustos. Aqui e ali, lagoas refres-
cantes, onde o gado ia beber. 

Gado!  
O tapete retomou o movimento com uma larga curva em di-

reção ao leste. O pasto continuava. Aqui e ali, um grupinho de 
casas - cabanas, é claro, não mansões! - gente ordenhando 
vacas, cuidando de lavouras. Vez por outra um grupo maior de 
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casas, a “cidade” da região. Numa delas, à margem de um rio, 
artesãos faziam potes de cerâmica. 

– Como vocês vêem, o clima já foi bem diferente. Por alguns 
mil anos o Saara foi fértil, e habitado por inúmeros povos. Lá 
em nossa época os pesquisadores têm encontrado pinturas 
excelentes produzidas por estes povos do Saara - pinturas de 
animais, de carros de guerra com rodas e tudo, retratos huma-
nos de grande realismo e sensibilidade... Tudo isso está desco-
berto há décadas, mas o grande público mal fica sabendo.  

O tapete acelerou, sempre pra leste, bem pelo meio do que 
hoje é o deserto. Cruzou regiões montanhosas, vários rios 
grandes, regiões mais e menos férteis, mais e menos povoadas, 
algumas com grandes bandos daqueles animais que fazem a 
fama da África.  

– Olha lá, Túlio, que lindo!  
– Incrível! ... Mas mais incrível ainda é ver quanta coisa exis-

te aqui além dos animais! 

Depois de umas horas, segundo Idriss a uns 3 mil quilômetros 
de Tombúctu, veio aquela impressão de quem vai chegando a 
uma capital depois de uma longa viagem. Não que houvesse uma 
cidade com prédios ou coisa assim: acontece é que ia aumentando 
muito a quantidade e tamanho das povoações, o movimento de 
gente plantando, lavrando, mexendo com gado, construindo, fa-
zendo artesanatos, trocando coisas... até chegar a um vale verde e 
fervilhante que parecia ser a mãe de toda essa agitação. Pelo meio 
do vale, solene, um vasto rio cheio de embarcações. 

– Sua excelência, o Nilo!  
– O Nilo! – exclamou Túlio. – Faz só umas horas e eu estava 

cruzando a ponte do Pinheiros em São Paulo, daqui a não sei 
quantos milênios... o pobre Pinheiros que mal pode se chamar 
de rio, tanto esgoto já jogaram nele! E agora ó eu aqui, con-
templando o Nilo! 

– Chegamos ao Nilo bem no ponto que divide, no século XX, 
os países Egito e Sudão.  

– Afinal, Sudão é uma faixa geográfica ou um país?  
– No século XX é os dois. Afinal, não existe também um país 

chamado Equador?... É verdade que a região correspondente 
ao Sudão-país já teve vários nomes antes, inclusive Núbia, 
quem sabe porque na língua dos egípcios nub quer dizer ouro. 
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– E nós vamos pra lá? 
– Mais tarde sim. Agora é mais interessante ir rio abaixo, pro 

norte. 
Foi o que o tapete fez, deslizando ao longo do rio. 

Para interessados em aprofundamento... 

Saara fértil: Ver DAVIDSON, secção I cap. 2. Aí mesmo referência à arte saariana 
(descobertas do pesquisador francês Henri LHOTE). 

Nub = ouro: DAVIDSON, III, 3. 

19: O Império que já Nasceu com Mil AnosO Império que já Nasceu com Mil AnosO Império que já Nasceu com Mil AnosO Império que já Nasceu com Mil Anos    
– Vamos dar agora uns grandes saltos no tempo, até chegar à 

época e local da nossa nova reunião. Pra começar...  
(Bzzzzzzzzzzzzzz...) 
... avançamos uns 800 anos. O ano é precisamente 4245 an-

tes de Cristo.  
– Por quê?  
– Já vamos esclarecer. Reparem que a esta altura o Saara já 

mostra claramente que está secando.  
De fato, o horizonte que se via lá de cima do tapete já não era 

verde, mas amarelento. O vale, porém, continuava verde, e 
mais movimentado que antes.  

– E, secando, o Saara começa a isolar alguns povos no norte 
- na beira do Mediterrâneo - e outros pro sul, na faixa-Sudão. 
Privilegiado mesmo fica sendo o Vale do Nilo, única ponte 
fértil entre esses mundos do norte e do sul.  

... Ainda com o Saara fértil, como vocês viram, o vale já tinha 
começado a ser um pólo de atividade humana ou cultural. A-
gora, então, torna-se a verdadeira “terra prometida” das mi-
grações.  

... Pra tornar a coisa ainda mais interessante, o Vale do Nilo 
está quase na beira da África - e na beira leste, que não dá pra 
um imenso oceano, e sim para a Arábia e todas as terras da 
Ásia além dela. Ou seja: não é apenas uma ponte entre Norte e 
Sul, como também entre Oriente e Ocidente!  
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... Pra nordeste, pra lá do Istmo do Sinai, vivem uns povos 
diferentes, mais claros...  E o contato entre os diferentes, se 
não se tornar destrutivo por pura estupidez, é sempre enrique-
cedor, estimulante de novas idéias e soluções.  

– Você está dizendo então que o Egito recebeu a civilização 
desses povos mais claros? – perguntou alguém.  

– De modo nenhum! Essa idéia sempre aparece, mas é puro 
preconceito! A civilização não pode ter vindo de lá, pela sim-
ples razão de que a esta altura nenhum povo claro é mais a-
vançado que os negros do eixo Núbia-Egito. 

– !  
– O que eu disse foi apenas que eram diferentes, e que a gen-

te se desenvolve e se enriquece quando não fica fechado ape-
nas no seu próprio jeito de ser, mas se abre pra conhecer os 
que são diferentes de nós. Se mais “atrasados” ou mais “adian-
tados” não é o que está em questão.  

– Engraçado – observou outro –, como a gente vinha do co-
ração da África, nem me chamou a atenção o fato de que as 
pessoas aí em baixo no vale são negras. Agora que você falou 
“os negros do Egito” é que me dei conta que não foi isso o que 
eu ouvi na escola!...  

– Exatamente! Aliás, vamos falar bastante disso na próxima 
reunião.  

– E é só lá que vão nos dizer por que o ano 4245 aC? – pro-
vocou o curioso impaciente.  

– Não não, isso eu digo já: é a partir deste momento que os 
sacerdotes e sábios egípcios contarão a passagem dos anos. 
Em outras palavras: este é o começo do calendário egípcio; 
de certa forma, o Ano Zero da cultura egípcia.  

... Daqui pra frente, quando eu falar de datas vou mencionar 
também o ano egípcio (AE). Isso ajudará vocês a entenderem 
a antigüidade do Egito frente às outras culturas.  

... Você, por exemplo, Túlio...  
– Eu?!  
– Você vai nascer em 6223 AE, se não estou enganado. E os 

nossos contemporâneos andam muito impressionados com o 
número 2000, não é?  

... Mas vamos a outro salto! 
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... 
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– Saltamos desta vez mais de um milênio! Pela contagem e-
gípcia já estamos no ano de 1100, ou 3145 antes de Cristo. No 
nosso tempo, daqui a uns cinco mil anos, esta será uma época 
famosa. Sabem por quê?  

– Por quê?  
– Porque na maior parte dos livros de História o Egito come-

ça em 3100 aC... 
– Começa??? Mas você não disse que este é o ano 1100? Sem 

falar de toda aquela atividade que a gente viu em tempos ainda 
antes do calendário!...  

– É pra ver, meu amigo, quantas vezes os livros fazem os po-
bres estudantes engolir absurdos!  

... Ao longo desses milênios que sobrevoamos, o vale se coa-
lhou de cidades, as quais foram se organizando em reinos...  

... Mais ou menos desta catarata pra baixo era até a pouco o 
Reino do Alto Egito. Essa ali é Nekheb, a capital. 

Do alto se percebiam bem os caminhos que vinham de todos 
os lados até a cidade, que ficava de um lado do rio, com o palá-
cio real do outro lado. 

– A região do Delta constituía outro reino, o Baixo Egito.  
... A deusa-padroeira do Baixo Egito é simbolizada por uma 

cobra-naja, a deusa aqui do Alto Egito por ave de rapina. Mais 
ou menos por agora, Mena (também chamado Menés ou Nar-
mer) está unificando o Egito, isto é: assumindo o poder con-
junto dos dois reinos. Coroado com um diadema onde estão 
unidas a naja e o abutre, Menés será conhecido como o pri-
meiro faraó. 

... Este é portanto o nascimento do Império Egípcio, mas não 
da cultura egípcia: pra virar império, uma cultura já tem que 
estar adulta, ou pelo menos adolescente! 

– Verdade. 
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– Mas vamos deixar 1100 AE pra trás e saltar mais 600 anos, 

até a Quarta Dinastia dos faraós. Vou fazer uma operação es-
pecial pra irmos rapidíssimo também no espaço, até perto do 
Delta. 

Desta vez o barulho foi diferente - algo como nhóinhói-
nhóinhóinhóinhóinhóim... Tudo pareceu ficar escuro e balan-
çar por um instante. Quando clareou, alguns chegaram a pen-
sar que tinham morrido: não, aquela imagem não podia ser 
real! A paisagem inteira havia sido substituída por umas ima-
gens geométricas, enormes e ofuscantemente brancas, por 
entre as quais se percebia o verde de jardins.  

– 1700, Ano do Egito. 2545 antes de Cristo, quase 4500 anos 
antes de Nova York. Meus senhores, voamos por entre as pirâ-
mides. Não reconhecem?  

O espanto foi ainda maior. Uma das imagens mais famosas 
do mundo, como é que não reconheciam? Não podia ser:  

– Mas estas são outras, não são? As pirâmides que a gente 
conhece são cor de areia, e ficam no deserto.  
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– E você tem certeza de que eram assim quatro mil anos an-
tes?  

– É, bem... 
– Amigos, nossa próxima reunião vai ser aqui. Ao ar livre. 

Logo vai anoitecer. 

Para interessados em aprofundamento... 

Negritude do Egito: É comum vermos a afirmação da negritude dos egípcios 
contestada, e sermos “esclarecidos” sobre sua “verdadeira cor”, por pessoas que 
nunca leram uma linha sequer da bibliografia específica. Não é num livro introdutório 
e semi-ficcional que iremos apresentar e discutir os argumentos. Aos interessados 
sugerimos a leitura de DIOP (bem como a de BERNAL, VAN SERTIMA e, em português, 
NASCIMENTO). Estamos também à disposição para expor os argumentos em reuniões 
e encontros, desde que haja real abertura em ouvir. Quanto a contestações, só será 
possível considerar as de quem já tenha no mínimo lido Diop atenta e 
despreconceituosamente.  

20: Aos Pés da PirâmideAos Pés da PirâmideAos Pés da PirâmideAos Pés da Pirâmide    
Pousaram. O ambiente continuava parecendo irreal. As pi-

râmides quase não podiam ser olhadas, de tanto brilho. 
– Até parece luz própria... 
– Não é luz própria não – esclareceu Idriss. Estava de novo 

só com Túlio e Cristiano; os outros passageiros do tapete ti-
nham outros guias pessoais. – Logo que anoitecer vocês vão 
ver melhor. O que elas são é revestidas em mármore branco 
polido com alta precisão. Só nesta, a pirâmide de Khufu ou 
Quéops, as grandes placas de mármore são em número de 20 
mil.  

– 20 mil?! Mas esse pessoal era vaidoso demais. Imagina 
gastar tudo isso pra um túmulo!  

– Não seja vítima das hipóteses que nos ensinam como cer-
tezas, Cristiano! Na verdade estas pirâmides não eram mera-
mente túmulos.  

– O que eram então? E como foram construídas?  
– Infelizmente mesmo nós não temos condições de explicar 

muito mais. Por alguma razão, esse é um capítulo da história 
mantido secreto pelos Grandes Arquivistas Cósmicos. Espero 
que um dia se possa saber, de novo.  
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... Há teorias e teorias sobre a função das pirâmides, nenhuma 
delas firme o bastante pra eu lhe dizer “a resposta é esta”. Uma 
coisa que posso afirmar é que há um grande conhecimento as-
tronômico registrado nas pirâmides e em outras construções 
egípcias. Por quê mesmo, não sabemos.  

– E a construção?  
– Quanto à construção, é ainda pior: as “explicações” mo-

dernas são todas insuficientes quando se examinam os deta-
lhes técnicos. Nenhuma empresa do século XX, com toda a sua 
técnica, seria louca de assumir essa empreitada. Como terá 
sido em 2600 aC?!  

... Veja: esta pirâmide, com aproximadamente 150 metros, é 
mais alta que o Edifício Itália, lá de São Paulo. Cada lado tem 
mais ou menos 230 metros, uns dois quarteirões e meio; isto é, 
pra dar a volta é preciso caminhar quase um quilômetro.  

... Nem vou entrar em outros detalhes, complicadíssimos. O 
incrível mesmo são as placas de mármore: a precisão geo-
métrica do seu polimento é equivalente à dos espelhos dos 
grandes telescópios do século XX. E olha que são 20 mil pla-
cas. Você pode imaginar?  

– Não. Não posso. É demais.  

Observaram por algum tempo, e aí Túlio falou:  
– Escute, Idriss, você acredita no que muitos dizem, que isso 

tudo foi feito por astronautas de outros planetas, outras ga-
láxias?  

– Não ponho muita fé nisso, não. É verdade que o Egito pa-
rece guardar os últimos sinais de todo um mundo de conheci-
mentos que houve antes na Terra, e que por alguma razão de-
sapareceu. Mas a própria história humana é muito mais longa 
e rica do que nós pensamos; desconhecemos sua maior parte.  

... Devo dizer que não nego uma ligação com inteligências 
cósmicas, de modo nenhum. As religiões tratam justamente 
disso, enfim: do relacionamento dos humanos com inteligên-
cias cósmicas. É verdade que com o tempo as religiões têm se 
tornado bem mal-compreendidas, mas, mesmo assim... imagi-
nar as inteligências cósmicas como astronautas em naves ma-
teriais me parece muito pobre e grosseiro, depois de tudo o 
que aprendi aqui pelos nossos métodos. 

– Você gosta de deixar tudo no ar, né Idriss? Tudo no pode 
ser que sim, pode ser que não...  
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– Assim é o verdadeiro conhecimento, Cristiano. A realidade 
é sempre mais rica e complicada que as explicações que a gente 
pode dar. É bom desconfiar daqueles que não têm dúvidas: 
costumam estar mais longe da verdade, e fazer mais estragos 
no mundo, que todos os outros.  

... Mas escutem: acho bom a gente tomar logo um bom lugar 
nos jardins, de frente pra pirâmide. É ali que a coisa vai acon-
tecer.  

– Coisa? Que coisa?  
– Você já vai ver.  
– Lá vem você com os seus mistérios de novo! 
Começava a escurecer. A pirâmide de fato não tinha luz pró-

pria: há pouco ofuscava, e agora já era difícil distingui-la; não 
passava mais de um grande vulto esbranquiçado. O concerto 
dos grilos e um perfume inebriante de jasmins começavam a 
compor uma daquelas noites tropicais inesquecíveis. As pala-
vras foram ficando poucas, esparsas, amenas... 

Quando foi, exatamente, nem se percebeu. Havia escurecido 
de fato, e aquela vaga imagem esbranquiçada tinha se resolvi-
do numa infinidade de pontinhos de luz.  

– O que é isso, Idriss!? Que coisa fantástica!  
Só isso: na escuridão cálida e perfumada, um vasto triângulo 

de pontinhos de luz.  
– Parece que estamos sentados de frente pro alto do céu!  
– E não é?  
– ???  
– Repare bem.  
– !!!  
Polida como era, a pirâmide estava refletindo as estrelas. 

Sem aumento, mas com precisão, como um mapa do céu.1 
Pouco a pouco a observação e a admiração foram se espa-

lhando entre os congressistas; as pessoas iam levantando e co-
mentando com o primeiro que viam na frente, até chegar àque-
le clima de reencontro de família que toma conta das multi-
dões nos acontecimentos incomuns, bons ou ruins - a morte de 
um presidente, uma nevada no Brasil, um eclipse total do Sol.  

                                                      

1Não é impossível que o mármore polido das pirâmides de fato refletisse as 
estrelas – mas também não é seguro. Os demais dados, antes e a seguir, são 
cientificamente mais seguros. 
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Tâmaras, aparecidas sabe-se lá de onde, começaram a circu-
lar de mão em mão, e aumentavam o clima de festa. Passada 
uma meia hora, ouviu-se uma voz - amplificada sabe Deus 
como - que começou a explicar o programa que viria a seguir. 
Parecia o Dr. Diop: 

– Amigos: depois daqui nossa viagem prosseguirá por vá-
rias regiões e momentos da África. Nada disso porém terá 
grande proveito sem uma boa visão destas épocas remotas, 
que representam nosso tronco e nossa raiz.  
... No entanto seria difícil chegar a essa visão só com via-

gens como vocês têm feito até agora - inclusive pelas extre-
mas limitações da navegação transtemporal a estas pro-
fundidades.  
... Assim, resolvemos aproveitar esta sessão para uma pe-

quena apresentação audiovisual... 
– Aaaah! – sentiu-se uma certa decepção no ar.  
– ... que por certo será bem incomum e vocês não deixarão 

de apreciar. Não preciso explicar mais; ela falará por si mes-
ma. 

Nesse mesmo instante um clarão sacudiu todo mundo. 
– !?!?!?  
Um imenso e luminoso mapa ocupava quase toda a parede da 

pirâmide. Alguns olhos perceberam como que um feixe de luz 
vindo do alto, e o seguiram até um ponto no céu.  

– O que é isso, Idriss? A imagem está vindo das estrelas?  
– Nem tanto. É apenas um tapete, como o nosso, com um 

equipamento projetor.  
– Apenas, diz você! Que loucura!  
– Um pouco de tecnomágica não faz mal a ninguém, não 

é? – Uma gargalhada adoçou o espanto. – Vamos olhar? 

Para interessados em aprofundamento... 

Pirâmides: Reconhecemos que a imagem da pirâmide refletindo o céu é ousada –
 mas não absurda, partindo dos estudos de Sir William Matthew Flinders Petrie e ou-
tros, referidos em J. Alvarez LÓPIZ, O Enigma das Pirâmides. O estudo de Lópiz é 
sério; lamentavelmente a Editora Hemus, não contente em não fornecer nome, data 
e local da edição original (provavelmente argentina), fala na contracapa de “prova do 
relacionamento do homem com seres extraterrestres”, tema nem de longe aventado 
no livro!  
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   Uma nova vertente de pesquisa nas relações astronômicas da arquitetura egípcia 
acaba de ser aberta com a publicação de The Orion Mistery, de Robert BAUVAL e A-
drian GILBERT, resenhado na secção Ciência da “Folha de São Paulo” de 01/02/1994 

21: Até a Raiz da HistóriaAté a Raiz da HistóriaAté a Raiz da HistóriaAté a Raiz da História    
VEJA MAPA NA 3ª CAPA! 

 A imagem era um mapa-múndi sem divisão de países, suge-
rindo o relevo e a vegetação. Pouco a pouco foi se fechando 
sobre uma largura do Marrocos até a Índia por uma altura do 
Sudão-faixa até os Alpes europeus. Bem no centro do quadro 
piscou uma luz, junto ao ponto em que o Nilo se abre em delta: 
VOCÊ ESTÁ AQUI.  

Ouviu-se de novo a voz do Dr. Diop:  
– Caros amigos, vocês verão que o momento e o lugar em 

que estamos reunidos é de grande interesse na história da hu-
manidade. Acabam de ser inauguradas algumas das obras 
mais fantásticas que a humanidade já realizou e realizará so-
bre o Planeta Terra, que são estas pirâmides.  

No “telão da pirâmide” apareceu um quadro: 
 

ESTAMOS APROXIMADAMENTE:              

 1.700 anos depois do início do calendário egípcio 
 600 anos depois da unificação do Egito            

 2.550 anos antes de Cristo                          
 4.550 anos antes da nossa época                     
 
... Ora, amigos, obras como estas não surgem do nada. So-

mente tendo atrás de si uma longa história de desenvolvimen-
to técnico e de organização social é que realizações assim são 
possíveis.  

... Vocês já sabem que culturas pastoris ocuparam o Saara e o 
Nilo por milênios. 

A câmera (seria câmera?...) fez um zoom no mapa sobre o 
Alto Nilo, e surgiu a imagem do vale povoado de agricultores, 
artesãos e pequenas casas, como haviam visto do tapete.  
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– Isso é quase tudo o que sabemos; e isso não é o bastante 
para explicar toda a técnica e matemática que existem agora 
no Egito, coisas que, estranhamente, quase não se desenvolve-
rão mais deste momento até as portas da nossa era moderna.  

... Ou seja: há muitas indicações de que não eram só pastores 
e agricultores o que havia nessa época anterior. É provável que 
houvesse sociedades complexas, verdadeiras civilizações, que 
por alguma razão sumiram de nossos olhos sem deixar traço. 
No momento nem mesmo nossas pesquisas tecnomágicas con-
seguem penetrar aí.  

... Estes últimos séculos são como uma fresta no tempo, a-
pertadíssima, que deixou passar apenas uma ou duas sementes 
do que houve antes, e aí, a partir dessas sementes, começou a 
História que conhecemos.  

... Quem sabe um dia possamos investigar o que está pra trás 
dessa fresta. Hoje já é uma grande conquista chegar até a pri-
meira plantinha que brotou do lado de cá, pois é em torno des-
sa plantinha que as outras começarão a surgir, até chegar à 
“floresta de civilização” que cobre o planeta inteiro lá no sécu-
lo XX.  

... Essa plantinha é o Egito. 

Houve um leve zum-zum. Túlio ouviu alguém dizer “ué, mas 
a civilização não começou na Mesopotâmia?”. Na pirâmide-
telão voltou o mapa geral. 

QUEM É QUEM NO TEMPO DAS PIRÂMIDES 

– Nosso mapa mostra agora o Ano Zero do calendário egíp-
cio. Vamos deslizar a imagem rapidamente por um milênio, e 
veremos surgir os primeiros centros de civilização - os primei-
ros “pra cá da fresta”, advirto mais uma vez! 

Aqui e ali pontinhos se iluminaram no eixo Núbia-Egito 
(ou seja, ao longo do Nilo), alguns logo ao norte na Palestina, 
outros tocando o Golfo Pérsico, e mais alguns nos limites da 
Índia.  

– De início, cada ponto de luz era independente dos outros: 
uma cidade e uma área de influência em volta, com suas plan-
tações, suas aldeias de agricultores e artesãos... Mais ou menos 
como um município moderno, com um rei em vez de prefeito.  
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... É o que se chama cidade-estado: um país de uma cidade 
só, que termina onde começa a influência de outra cidade. 

... Mas no Vale do Nilo..., talvez porque as cidades não fos-
sem espalhadas, e sim ligadas pelo rio como contas de um co-
lar..., grupos de cidades se organizaram como reinos bem an-
tes que em outros lugares. (No telão piscaram as capitais Buto, 
Nekheb e algumas outras). 

... E, bem antes que em outros lugares, reinos se uniram 
formando impérios. Como vocês sabem, o Império Egípcio se 
formou uns 600 anos antes destas pirâmides. (No telão piscou 
Mênfis, principal capital do Egito unificado, pouco ao sul de 
onde estavam).  

... Por outro lado, perto daqui há os cananeus, na Pales-
tina, naqueles tempos também conhecida por Canaã. (Pisca-
ram luzinhas lá onde hoje são Líbano, Síria e Israel).  

... Pioneiros admiráveis, têm cidades que ainda serão habita-
das no século XX, como Jericó e Biblos (hoje Djebail). Biblos é 
um porto que comercia madeira de cedro com o Egito, e mais 
tarde levará do Egito para a Grécia o papiro, material usado 
para escrever antes que houvesse papel. Por isso é que “livro” 
em grego se diz biblos ou biblíon, origem de palavras como 
Bíblia e biblioteca.  

...Mesmo sendo pioneiros, é preciso dizer que a cultura dos 
cananeus mostra forte influência dos egípcios. 

... Mas vejamos a Mesopotâmia, tão cantada como “berço 
da civilização”. (Uma flecha no telão apontou pras luzinhas 
perto do Golfo Pérsico): 

... Nestes séculos em que o Egito já é um império, estas cida-
des têm em comum apenas a língua suméria. Por um tempo 
Kish é a mais importante, depois vem Uruk - cidade do rei-
herói Gilgamesh -, depois Ur. Cada uma com suas próprias 
linhagens de reis. 

... Nesta época das pirâmides os reis de Ur começam a impor 
um certo sentido de unidade aos sumérios - mas não se pode 
dizer que existe uma Suméria como reino ou império. Trata-se 
é de uma região cultural, muito importante aliás, pois produ-
ziu alguns dos mais antigos documentos escritos - tanto que 
por bom tempo se achou que os sumérios fossem os “pais da 
escrita”. Nos últimos anos do século XX, porém, novas desco-
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bertas indicarão que também na escrita os egípcios foram os 
primeiros.  

O telão mostrou algumas imagens de Ur, outras do Egito, e 
aí o Dr. Diop continuou: 

... Mais impressionante, na verdade, é a realização do pessoal 
do rio Índus: 

Iluminou-se na tela o rio “onde a Índia começa”, no atual Paquis-
tão. Junto a ele luziram vários pontos, e um em especial: 

– Há séculos encontram-se aí, em intensa atividade, os cha-
mados “harapianos”. Nesta época das pirâmides, constróem 
Mohenjo-Daro, a primeira cidade inteiramente planejada que 
conhecemos: ao lado das muralhas fortificadas, as casas não se 
multiplicam amontoadas ao acaso, como na maior parte das 
cidades tradicionais; ao contrário, as ruas são retas e largas, 
traçadas nos rumo norte-sul e leste-oeste, com encanamentos 
subterrâneos de água e esgoto. As casas são de tijolos queima-
dos de boa qualidade, com água e esgoto até nos andares de 
cima. 

... Mohenjo-Daro! Deus saúde os mil anos que viverás, antes 
de tua destruição pelos bárbaros do norte! 

O Dr. Diop tomou um fôlego depois dessa pequena exal-
tação, e completou:  

– Neste momento, o das pirâmides, não se pode falar de civi-
lização em nenhum outro lugar.  

– E a Europa? – gritou alguém.  
– Na Europa, apenas a ilha de Creta, ao sul da Grécia, prepa-

ra-se para uma civilização. Acaba de receber povos de fora que 
daqui a uns 500 anos começarão a marcá-la com grandes 
construções. Notem que esses ainda não são os gregos que 
ocuparão Creta mais tarde. 

... Em terra firme européia, o bronze começa a chegar a algu-
mas regiões.  A maior parte são culturas da Idade da Pedra - 
nem por isso “brutas”, como vocês já sabem de sobrevoar o 
Saara.  

... Acontece que no futuro saberemos muito pouco dessas 
primeiras culturas européias, pois no correr dos próximos 
2300 anos todas elas perderão sua identidade, engolidas por 
ondas e mais ondas de um povo branco que começa neste 
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momento a se expandir das proximidades do Mar Negro para 
todos os lados.  

... Esse povo penetrará nas terras futuramente conhecidas 
como Índia, Pérsia, Grécia, Alemanha, Escandinávia, Espanha, 
a Europa toda. São os árias, ou indo-europeus.  

... Só lá pelo Ano Egípcio 2700, ou seja, uns mil anos depois 
da construção das pirâmides, é que alguns dos árias começa-
rão a escrever: serão os hititas e os gregos - estes chamados 
tantas vezes de “pais da civilização”!  Serão, na verdade, pais 
da civilização entre os árias, que, como vocês podem ver, estão 
começando bem atrasados em relação aos outros povos que 
vimos.  

... Há coisas, porém, em que os árias se destacam desde o i-
nício: no domínio do cavalo, armas e carros de guerra, e na 
determinação de dominar.  

Um enxame de flechinhas zarpou lá na tela, mais ou menos da 
Ucrânia de hoje pra todos os lados. O Dr. Diop arrematou: 

– Não esqueçam que essa “explosão humana” durará milê-
nios! Neste momento, o da construção das pirâmides, os bran-
cos árias ainda mal andaram as primeiras léguas de sua ex-
pansão.  

... Mas isso abre uma pergunta interessante para nós: como é 
o mundo deste tempo das pirâmides em termos de cor da pe-
le?  

... Ninguém diga que é uma pergunta racista! Se não que-
remos eliminar, dominar ou prejudicar ninguém por causa de 
sua cor, não faz mal nenhum observá-la e comentá-la, faz?  

Um rápido murmúrio se espalhou pela assistência, que evi-
dentemente era pega de surpresa pela pergunta. A exposição 
continuou:  

A COR DAS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 

– Vejam, meus amigos: identificamos como civilizações, nes-
te momento, o Vale do Nilo, a Palestina, a Suméria e o Vale do 
Índus. A esta altura está claro pra vocês que tanto o povo 
quanto os nobres do Egito são negros. Com os anos haverá 
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misturas, pois esta é uma “esquina do mundo”, mas o funda-
mento é negro.1 

... Ora: pelo menos mais uma dessas quatro civilizações é ne-
gra: a do Índus, da cidade de Mohenjo-Daro.  

... Lá predominam negros de cabelos mais lisos, ondulados 
em vez de crespos - mas quem conhece seus descendentes sabe 
que não são meramente “morenos”, são negros mesmo. Aliás, 
embora em menor quantidade, existem negros com esse tipo 
de cabelo também aqui na África, por exemplo na Núbia.  

... Vamos então marcar em vermelho no mapa as áreas que 
hoje, ao tempo das pirâmides, são seguramente habitadas por 
povos negros... 

Os vales do Índus e do Nilo ficaram vermelhos e, a partir 
deste, praticamente toda a África, exceto por uma faixa junto 
ao Mediterrâneo. 

– Em segundo lugar, amigos, há coisas que não podemos di-
zer com 100% de certeza, mas podemos dizer: os fatos su-
gerem fortemente; ou: é bem provável que tenha sido assim.  

... Desse modo, temos razões para crer que diversas ou-
tras áreas também são negras até esta época. Como al-
guns poderiam contestar dizendo que não temos provas 
decisivas, proponho marcar essas áreas em tons de rosa.2  

Um “oh” de espanto percorreu a platéia. Do Nilo pra leste fo-
ram ficando rosadas a maior parte da Arábia, a metade sul da 
Mesopotâmia (Suméria), e a maior parte da Índia. Já para oes-
te, ficaram rosa toda a faixa mediterrânea da África, e, num 
tom um pouco mais leve, as ilhas e pontas do Mediterrâneo, 
inclusive a Península Ibérica. 

– Quem sabe pudéssemos ir mais longe para o Oriente, por 
aquelas ilhas todas, mais isso abriria questões que ainda temos 
pouca base pra discutir. Por enquanto paramos aqui: já é bas-
tante pano pra manga! 

                                                      

1Há inúmeras demonstrações da negritude do Egito nos livros (reais!) do Dr. 
Cheikh Anta Diop. Ver nota no fim do Cap. 18. 
2 Veja uma reprodução simplificada desse mapa na 3.a capa (con-
tracapa de trás) deste livro! 
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– Absurdo! – gritou alguém da platéia. – Os sumérios não 
eram negros; nem os iberos! 1 

– Quem sabe eu não possa provar que são negros. Mas o se-
nhor, tem como provar que são brancos? – Rápido riso na pla-
téia. – O senhor já fez um estudo profundo do tema, levando 
em conta a arqueologia, a paleontologia, os documentos escri-
tos e tudo mais?  

Houve um silêncio sério. O Dr. Diop arrematou:  
– Leia meus livros. O senhor verá que não estou tirando es-

tas idéias do ar!  
... Mas permitam-me concluir: Quem foram, por outro lado, 

as primeiras civilizações brancas?  

... Primeiro, os cananeus, aqui junto, já nos tempos da 
unificação do Egito. 

... 800 anos mais tarde, Acad, que substituirá os sumérios no 
sul da Mesopotâmia. Aqui porém há uma dúvida: alguns afir-
mam que não só os sumérios eram negros, mas também os 
acadianos, e que somente com os babilônios a Mesopotâmia 
será dominada por brancos. Isso será daqui a uns 700 anos 
(2400 AE, 1800 aC).  

... Tanto acadianos quanto babilônios falam línguas semitas. 
As línguas semitas são irmãs das línguas camitas, e a mãe das 
línguas camitas é... o egípcio.2 Os povos semitas, além disso, 
são morenos. Como mostrei em meus livros, parece que os 
semitas, se não em seus corpos pelo menos em suas culturas, 
são uma mestiçagem dos negros camitas com povos brancos. 

... E quanto aos brancos indo-europeus, quando é que en-
tram nessa história?  

... Como já disse, agora no tempo das pirâmides eles come-
çam a se expandir. Daqui há uns 700 anos estarão fazendo 
barulho na Grécia - mas ainda não será realmente uma civili-
zação.  

                                                      

1Ibéros (não íberos) são os povos mais antigos da Espanha e Portugal, de que 
se sabe muito pouco. Depois de 300 aC misturaram-se com os celtas (segu-
ramente brancos). Só os bascos, que vivem “na esquina” do Norte da Espa-
nha com a França, conservam uma língua ibérica original (que chamam de 
euskera). 
2A língua egípcia também é chamada copta. As palavras camita e semita, embora 
usadas tradicionalmente na classificação de línguas, têm uma origem problemáti-
ca. Maiores esclarecimentos em nota no fim do capítulo.  
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... É só depois de 1500 aC, ano 2700 do calendário egípcio, 
que haverá verdadeiras civilizações com línguas indo-
européias ou árias: gregos em Creta e hititas na atual Turquia. 
Ao mesmo tempo, aliás, que a primeira civilização índia da 
América, os olmecas do México.  

... Vejam, então, a ordem das primeiras civilizações “pra cá 
da fresta”, pelo que sabemos até agora: 
 

Antes de 3000 aC: Egípcios 
Cananeus 

(NEGROS) 
(SEMITAS VIZINHOS DOS EGÍPCIOS) 

Perto de 3000 aC: Sumérios 
Harapianos 

(POSSÍVEIS NEGROS) 
(NEGROS) 

Perto de 2300 aC: Acadianos (SEMITAS VIZINHOS DOS SUMÉRIOS /  
 POSSÍVES NEGROS) 

Perto de 1800 aC: Babilônios 
Chineses 

(SEMITAS)  
(“AMARELOS”) 

Perto de 1500 aC: 
  

Gregos 
 
Hititas 
Olmecas 

(INDO-EUROPEUS PRÓXIMOS DO EGITO, 
 EM CRETA) 
(INDO-EUROPEUS PRÓXIMOS DO EGITO) 
(ÍNDIOS AMERICANOS) 

 
... Depois desse ponto muitos séculos se passarão até surgi-

rem outras civilizações indo-européias: medo-persas, que de-
senvolverão sua civilização em contato com os babilônios; 
hindus, que desenvolverão a sua em contato com os 
harapianos; e bem mais tarde os romanos, estes depois do 
surgimento oficialmente aceito de novas civilizações negras 
(como a de Kush) e semitas (como os hebreus e sabeanos).  

... Os senhores têm alguma dúvida de por quê minha obra 
principal se chama A Origem Africana da Civilização?  

... Agora proponho aos senhores relaxar, aproveitar as estre-
las, as tâmaras e os bate-papos. Amanhã cedo responderemos 
perguntas que vocês queiram fazer, e em seguida viajaremos 
para Kush. 

 

Por longos instantes reinou um silêncio agudo de perplexi-
dade. Como se o mundo de repente fosse outro, e ninguém 
ainda soubesse o que fazer. Aí, em algum ponto estalou uma 
batida de mãos... e a segunda... - e aí uma cachoeira inteira se 
despejou na frente do Dr. Diop. Por minutos a fio. Ninguém 

 87 

saberia explicar bem por quê; era apenas a impressão de que 
tinham tirado uma rolha enorme, que estava ali há muito tem-
po, e agora alguma coisa tinha que fluir e estrepitar. Por fim 
foi parando, e aquele clima de confraternização-nos-
acontecimentos-incomuns voltou, com força redobrada. Ainda 
bem que havia tâmaras de monte! 

Para interessados em aprofundamento... 

Pioneirismo egípcio na escrita: A Folha de S.Paulo noticiou em 12/09/1995 comu-
nicação feita por Günter Dreyer, diretor do Instituto Arqueológico Alemão do Cairo, 
de que novas descobertas em Abydos mostram textos em hieróglifos 800 anos mais 
antigos que os primeiros textos sumérios.   

Negritude de civilizações antigas em geral: ver nota ao cap. 19 sobre a negritude 
do Egito. 

Negritude da civilização do Índus (harapianos): A afirmação não se baseia me-
ramente na cor de parte dos indianos atuais (principalmente os ditos drávidas), mas 
também em documentos antigos. Heródoto diz: “Existem duas grandes nações etío-
pes [isto é, negras]: uma em Sind [Índia-Paquistão], outra no Egito.”  (DIOP, NASCI-

MENTO). 
   Infelizmente a escrita dos próprios harapianos, muito anterior à dos árias, não foi 
decifrada. Indo-se porém aos Vedas, mais antigos escritos dos árias na Índia, en-
contramos os habitantes orginais dessa terra descritos como de pele negra, “sem 
nariz”, e professando um culto fálico (ELIADE, secções 38, 39 e 64). Coincidência ou 
não, cultos fálicos estão ou estiveram presentes em quase toda a África, da Etiópia 
pré-cristã e da costa oriental em geral (DAVIDSON, especialmente cap. VIII) até o atu-
al Benin (VERGER, cap. 4, com fotos). 
   Uma bela decrição dos achados arqueológicos em Mohenjo-Daro se encontra em 
KOLOSIMO, Antes dos Tempos Conhecidos. Mesmo tratando-se de um livro sensa-
cionalista e cheio de distorções, contém fotos e dados documentados que justificam 
a consulta. 

Árias ou indo-europeus: ver nota ao cap. 28. 

Basco como língua ibérica original: Embora previsível, trata-se de uma demons-
tração recentíssima, baseada em pesquisa de dez anos do Prof. Juan Luis Roman 
del Cerro, da Universidade de Alicante, Espanha, resenhada no semanário The Eu-
ropean, Londres, 1991 (infelizmente ao arquivar a matéria deixamos de anotar a da-
ta precisa). 

Panoramas cronológicos: Os interessados em um quadro amplo da antigüidade 
médio-oriental encontram uma excelente ferramenta no Quadro Cronológico prepa-
rado pela “École Biblique de Jérusalem”, publicado no apêndice da Bíblia de Jerusa-
lém.  

O “antes da fresta”: Um pensamento vivo e independente se vê forçado a rejeitar como 
precipitados tanto o sensacionalismo fácil de um Von Daenniken ou Kolosimo, quanto os 
quadros oferecidos pelo “stablishment” da ciência acadêmica. Impossível não perceber que 
antes de 4000 aC houve muito mais do que supõe “nossa vã filosofia”. Não que se trate de 
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mera especulação: não poucas descobertas e pesquisas apontam nessa direção. Um pou-
co mais a respeito (particularmente no que toca à extensão da civilização kushita) se en-
contra em nota ao cap. 24, embora não seja nossa intenção explorar tais territórios mais 
polêmicos neste trabalho específico, pois já o que é historicamente seguro constitui um ter-
ritório imenso e pouquíssimo conhecido a apresentar. 

22: Festa & DescansoFesta & DescansoFesta & DescansoFesta & Descanso 
De início as conversas giraram inevitavelmente sobre a apre-

sentação do Dr. Diop. Perto de nossos amigos alguém co-
mentou: 

– Ele pôs de ponta cabeça tudo o que ensinaram pra gente. 
Ainda vou levar tempo pra digerir tudo isso - mas sei que des-
de já o mundo parece um lugar diferente. 

Pouco a pouco o clima foi relaxando, as pessoas se entre-
gando aos braços do ar morno-fresco e aos perfumes e sabores 
pelos jardins. Dali a pouco estalou no ar um som como de pan-
deiro, ao qual foi se juntando um canto de sabor estranho co-
mo de uma fruta ao mesmo tempo ácida, doce e perfumada. 
Jovens egípcias dançavam, percutindo os pandeiros acima da 
cabeça, deixando balançar as finas tranças que caíam até abai-
xo dos ombros. Túlio e Cristiano olhavam, suspensos.  

– E aí, Idrissa? Finalmente uns minutos pra descansar?  
Voltaram-se. Era a menina que havia vindo chamar o Dr. Di-

op, lá na abertura em Tombúctu.  
– É, o trabalho destes dias é como o de um ano inteiro! E vo-

cê, Ayoká? Não vai me dizer que ainda tem coisas pra or-
ganizar! Fique aqui com a gente um pouco! Você precisa co-
nhecer o Túlio e o Cristiano, nossos convidados lá do Brasil!  

Cumprimentaram-se. Túlio quis dizer alguma coisa, mas nas 
três vezes que abriu a boca não saiu som nenhum.  

– Ainda com fome, Túlio? Pensei que você tinha comido qui-
los de tâmaras! – provocou Idriss.  

– É isso aí! Me vê mais uma, depressa!  
Com a tâmara entretendo as mãos e os dentes, tomou fôlego 

pra tentar abordar de novo aqueles poços de mel. Conseguiu. E 
os poços, quer dizer, os olhos, sorriam, compreensivos e brin-
calhões. No mesmo instante não existia mais tensão. Túlio 
estava em casa, como se tivesse estado sempre ali.  
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A música aumentou e a dança foi contagiando a todos. Ayoká 

falou:  
– A Tazifa e a Makda estão por ali. Vamos lá? Que tal dançar 

um pouco?  
Foram. Mas não há nada mais besta, caro leitor, que tentar 

explicar por escrito o que é que alguém sente ao dançar. Se você 
quer saber como foi esta parte da noite, se mexa um pouco você 
também, até espantar a dureza dos ossos e se sentir mais vivo 
que uma bolinha de borracha. (Taí. Não falei que não dá pra 
explicar? Olha, vou ali também dançar um pouco, e em seguida 
continuo a narração). 

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �    ... 
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Bom, como eu ia dizendo... Aos poucos, naturalmente, a fes-
ta também foi sossegando. Um cantinho com esteiras e peles 
apoiava o descanso dos nossos amigos. Tomavam um vinho de 
palmeira fermentado levemente, uma coisa como aluá de aba-
caxi, que adoçava sem embriagar. As meninas contavam coisas 
de suas vidas e de suas regiões da África. Recostado, ganhando 
um cafuné, Túlio pensava se já não tinha chegado no céu. Uma 
das meninas pediu:  

– Agora falem vocês, lá da sua vida no Brasil...  
Túlio se desculpou: 
– Do que foi até agora, não é num momento destes que eu 

quero falar. E, pra dizer a verdade, a minha vida mesmo está 
apenas pra começar!... 

Ficaram ali mais um pouco, até que Idrissa falou:  
– Amanhã o programa é puxado. As tendas estão prepara-

das; acho que não vamos ter outro jeito a não ser dar boa noite 
e dormir.  

– Mas, Idriss, por que é que a gente não pega o tapete e sim-
plesmente pula a noite, pra não perder tempo? De repente já é 
amanhã, a gente está dormido sem nem ter visto?  

– Não funciona, Túlio. A gente precisa mesmo um intervalo 
pras experiências novas se ajeitarem “lá dentro”. E pra isso, o 
único jeito é dormir. Vamos lá!  

– Bom, fazer o quê...  
Despediram-se preguiçosamente, e logo o silêncio do jardim 

das pirâmides só era quebrado por um ronco aqui, um resso-
nar ali. 

Para interessados em aprofundamento... 

Ayoká, Tazifa, Makda: Com esses nomes há uma intenção de representar as dife-
rentes vertentes culturais: Ayoká é iorubá (tradicional); Tazifa é nome ouvido por a-
migo nosso em região islâmica da África central; Makda é versão possível para um 
nome da tradição judaico-cristã etíope. É digno de nota o quanto são raros os nomes 
de mulheres nos livros de História – apesar de conhecermos o papel da dama no jo-
go de xadrês! 
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23: Esqueçam Cleópatra!Esqueçam Cleópatra!Esqueçam Cleópatra!Esqueçam Cleópatra! 
Luz quase ofuscante os despertou. Depois das coisas práticas 

de toda manhã Idriss avisou:  
– Antes de partir nos reunimos mais uma vez. O Dr. Diop vai 

responder algumas perguntas, e de lá vamos direto pros tape-
tes.  

Com o Sol ainda baixo, a reunião pôde acontecer ao ar livre. 
Alguém perguntou:  

– Muita gente só ouviu falar do Egito através da Bíblia, espe-
cialmente na história do Êxodo, com Moisés como herói e os 
egípcios como vilãos. O senhor poderia esclarecer um pouco 
sobre essa parte? 1  

A BÍBLIA VAI À ESCOLA NO EGITO 

– É uma questão bem interessante, sem dúvida. Trata-se aí 
dos hebreus ou judeus, um povo de fala semítica como os ca-
naneus, acadianos e babilônios, além de árabes e etíopes. 

... Sua história começará daqui a uns 700 anos na cidade 
sumério-acadiana de Ur, ao mesmo tempo em que Babilônia se 
aquece pra entrar no palco. Aí um homem chamado Abraão 
resolverá partir para oeste com família e gado, em busca de 
uma vida nova. Era, ao que parece, uma gente amante da vida 
pastoril, desconfiada frente ao avanço da vida urbana. Viverão 
semi-nômades por muito tempo, principalmente por entre os 
cananeus da Palestina e aqui no Egito.  

... A história do Êxodo terá lugar por volta de 3000 AE ou 
1250 aC, época de Ramsés II, um faraó chegado a obras real-
mente faraônicas: imensas estátuas de si mesmo, o templo de 
Karnak, em cujo “hall” cabe inteira a catedral de Nôtre-Dame 
de Paris, e muitas mais. Notem que, apesar de gigantescas, tais 
obras não se comparam ao refinamento técnico e artístico da 
época das pirâmides, 1300 antes. 

... Quando essa história começa, os hebreus já estão aqui há 
quase 500 anos. A maior parte do tempo não tiveram 
problemas, mas agora de fato estão passando um mau bocado, 

                                                      

1 Êxodo (palavra grega para “saída”) é o segundo dos livros sagrados hebreus, 
bem como da Bíblia cristã.  
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forçados a trabalhar nas obras de Ramsés. Não é de estranhar 
então que os egípcios apareçam como os vilãos da história.  

... Vejam: o que estou fazendo é mostrar a presença e impor-
tância dos africanos na construção da cultura mundial; não 
estou dizendo que são santos, pois nenhum povo é santo: são 
humanos, e a história humana é cheia de acertos e de erros; de 
belezas mas também de violências, quer se trate de brancos, 
negros ou amarelos!  

Como vocês sabem, os hebreus, liderados por Moisés, migra-
rão do Egito para a Palestina (ou Canaã), onde conquistarão 
por primeira vez o mando de uma terra. Uns 200 anos mais 
tarde chegarão a ser realmente uma civilização - oito séculos 
depois de Abraão. Vocês ouvirão falar dessa civilização quando 
visitarem a Etiópia. 

– ? 

– Fiquemos por enquanto na época do Êxodo: por difícil que 
estivesse a situação dos hebreus, vocês acham que eles conse-
guiriam ir embora sem levar nadinha de cultura egípcia? De-
pois de 500 anos aqui?  

– ??  
– Ora, o próprio líder que os tirou daqui era quase egípicio.  
– Egípcio?!  
– Vejam, no relato bíblico Moisés é hebreu de nascimento, 

mas pra salvá-lo da perseguição sua mãe o coloca numa ces-
tinha boiando entre os juncos do Nilo. Uma filha do faraó o 
encontra e resolve criá-lo como filho.  

... Isto é, Moisés foi educado como um príncipe, e segundo a 
Bíblia, "iniciado em toda a sabedoria dos egípcios”. Até seu 
nome é egípcio, como o do faraó Tut-mosés.  Somente depois 
de adulto é que Moisés vem a conviver com os hebreus, che-
gando a se tornar seu líder.  

... É nesse momento que a lei e boa parte da religião judaicas 
aparecem, organizadas por Moisés, e hoje está claro que nesse 
trabalho ele aproveitou muita coisa da sua formação egípcia. 
Os Dez Mandamentos, por exemplo, têm forte parentesco com 
as “Confissões Negativas” dos livros sagrados do Egito. 

– Quer dizer que a religião dos judeus é egípcia?  
– Não chega a tanto. Ela reúne influências de Canaã, da Ará-

bia, do Egito e ainda outras, chegando com isso tudo a uma 
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combinação nova, diferente. O que se pode dizer com certeza é 
que ela contém elementos africanos (egípcios e quem sabe ou-
tros). Há outros exemplos além dos Dez Mandamentos, como 
o Salmo 104, belo poema à natureza que é adaptação de um 
hino egípcio.1  

... Mais tarde o mundo branco irá absorver esses elementos 
através do judaísmo e do cristianismo, sem nem saber que 
provêm da África.  

... Mas devemos reconhecer que a influência africana deve 
ser mais direta na religião dos gregos e outros povos em torno 
do Mar Mediterrâneo, com seus deuses todos.  

A GRÉCIA TAMBÉM 

– Na religião dos gregos também?!  
– Quem tem estudado isso a fundo é o colega Bernal, vocês 

podem ver nos livros dele. Há também estudos, inclusive lá no 
Brasil, sobre o parentesco entre deuses gregos e orixás iorubás. 

... Na verdade, a Grécia é filha do Egito em termos de 
cultura em geral, não só de religião. Desde os tempos de 
Pitágoras é aqui que a maior parte dos seus sábios virá estu-
dar. Foi aqui, aliás, que o velho Pitágoras aprendeu o teorema 
que acabou levando seu nome. Vocês sabem, a soma dos qua-
drados dos catetos... 

– ...é igual ao quadrado da hipotenusa!... 
– Pois é, quem não sabe? Uma frasezinha de nada, sem a 

qual boa parte da tecnologia moderna nem existiria! Pois sai-
bam que o mundo branco veio aprendê-la aqui.  

... A romaria de estudantes gregos vai continuar mesmo de-
pois que os egípcios originais já não mandarem nesta terra:  

... Perto de completar três milênios, o Império Egípcio será 
tomado a segunda vez pelos persas (3904 AE). Da primeira vez 
se libertaram, mas agora os conquistadores estão fazendo fila 
na porta: onze anos depois dos persas entrará o grego Alexan-
dre “o Grande”.2 Morrerá poucos anos depois, e o Egito ficará 
séculos dominado pela família de Ptolomeu, general de Ale-
xandre, também grego. Os egípcios originais, a partir desse 
ponto conhecidos como coptas, continuarão falando a língua 

                                                      

1Ou 103, conforme a tradução da Bíblia que for usada. 
2Costuma-se dizer macedônio, o que também é um tipo de grego. 
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egípcia por mais uns 1500 anos, principalmente dentro da 
igreja cristã, mas até o nosso século XX  não terão voltado ao 
poder. 

... Ainda assim, o Egito continuará sendo um grande centro: 
em sua passagem por aqui Alexandre fundará uma cidade a 
beira-mar: Alexandria, que logo se tornará a capital cultural 
do mundo de fala grega - em solo africano! É em Alexandria 
que estará a maior biblioteca da antigüidade, e os gregos con-
tinuarão vindo ao Egito para estudar. 

– E a Cleópatra? Já que a gente está no Egito devia apro-
veitar pra conhecer a famosa Cleópatra! 

– Cleópatra, ah Cleópatra! É falar do Egito, lá vem essa gre-
ga! Uma mulher fascinante, sem dúvida, porém sem impor-
tância para o nosso assunto.  

... Amigos, se queremos defender uma causa, precisamos es-
tar bem informados! Cleópatra VII será da família dos Ptolo-
meus - tão gregos que Cleópatra será a primeira deles a apren-
der egípcio, a língua do povo que dominavam há 300 anos!  

... Alguns insistem em que Cleópatra “não era grega pura”, 
devido a umas estripolias familiares...  Mas... será importante 
isso? Como se faltassem ao Egito rainhas importantes verda-
deiramente africanas!  

... Vejam, Cleópatra está a menos distância de nós (só uns 
2000 anos) que das raízes do Egito, já que nasceu uns 3200 
anos depois de Menés unificar o país! 1  

... Portanto: se a causa é a África, minha opinião é: esqueçam 
Cleópatra! 

A MAIOR FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 

A coisa estava nessa altura quando Cristiano criou coragem e 
perguntou:  

– Dr. Diop, voltando aos verdadeiros egípcios e às civi-
lizações negras: como é possível que isso tudo tenha ficado 
desconhecido por tanto tempo?  

– Excelente pergunta! Na verdade, meu amigo, não foi por 
tanto tempo assim. Veja só:  

                                                      

1Em 4176 AE, ou 69 aC. 

 95 

... Os escritos da antigüidade, como os do historiador grego 
Heródoto, estão cheios de referências à importância da cultura 
dos egípcios bem como à sua cor negra.  

... Na chamada Idade Média a grandeza dos reinos africanos 
foi atestada por escritores árabes como o famoso Ibn Batutta, 
que viajou desde o Mali até a China.  

... Também os primeiros portugueses a visitarem a África em 
torno de 1500 deixaram registros de sua surpresa ao encontra-
rem cidades e reinos tão bem organizados, campos tão bem 
cultivados, e outras coisas assim. Por algum tempo tiveram 
negociações com diversos reis africanos em pé de igualdade. 

... Infelizmente, logo a cobiça enfiou sua mão torta: 
tanto os portugueses  quanto os outros europeus que vie-
ram atrás não quiseram saber de ser apenas mais um po-
vo entre muitos que comerciavam em pé de igualdade. 
Quiseram ser donos únicos de todo o comércio da África 
e das Índias. Meteram-se a ferro e fogo no que não en-
tendiam, e logo tinham arrebentado as redes de comér-
cio que sustentavam a economia africana, pacientemente 
cultivadas ao longo de séculos.1  

... Por um momento pareceu que não havia mais como extra-
ir riqueza daqui. Foi quando o demônio (não é demais dizer 
assim!) soprou a inspiração de explorar em grande escala a 
escravidão.  

... Para “produzir” grandes “colheitas” de escravos valia tu-
do: intrigas pra provocar guerras entre povos vizinhos e “com-
prar” os perdedores...; financiar bandoleiros pra derrubarem 
os antigos reis e, sentados nos tronos usurpados, servirem de 
agentes no comércio de escravos - e muitas barbaridades mais.  

... Em muitos lugares a sociedade foi tão terrivelmente revi-
rada por essas coisas, que os viajantes de 1800 de fato encon-
travam horrores e “selvagerias” onde 300 anos antes havia 
cultura e civilização.  

... Ainda assim, restava o testemunho da antigüidade sobre a 
grandeza dessa gente agora tratada como mercadoria e como 
caça - e aqui e ali algum branco chegava a se dar conta disso.  

                                                      

1Esses fatos são tratados em mais detalhe no Cap. 29; sobre a destruição da 
economia, veja também o Comentário Adicional logo à frente. 
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... Entre 1783 e 1785 (dC) visitou o Egito um sábio francês 
que até aí acreditava na inferioridade da raça negra, o Conde 
Constantin de Volney. Vejam só o que ele escreveu. – O Dr. 
Diop abriu um livro, procurou um pouco, e leu: 

Os coptas todos têm face intumescida, olhos saltados, 
nariz chato, lábios grossos; numa palavra, um verdadeiro 
rosto de mulato. Fui tentado a atribuir esse fato ao clima, 
mas quando visitei a Esfinge sua aparência me deu a cha-
ve do enigma. Ao ver a cabeça, tipicamente de negro em 
todos os seus traços, lembrei da notável passagem onde 
Heródoto diz: "Quanto a mim, julgo que os cólquidas são 
uma colônia dos egípcios, pois são pretos e de cabelo cres-
po como estes..."  
Em outras palavras, os antigos egípcios eram negros 

verdadeiros, do mesmo tipo que todos os africanos nativos. 
Sendo assim, podemos ver como seu sangue, misturado 
por vários séculos com o dos romanos e gregos, deve ter 
perdido a intensidade de sua cor original, conservando 
mesmo assim a marca de seu molde original.  
O Egito ensina à História uma lição que traz muitas re-

flexões para a filosofia. Que grande tema para meditação, 
ver a barbárie e ignorância atual dos coptas, descendentes 
da aliança entre o profundo gênio dos egípcios e a brilhan-
te mente dos gregos! Pensem apenas que essa raça de ho-
mens negros, hoje nossa escrava e objeto de nosso escár-
nio, é exatamente a raça à qual devemos nossas artes, ci-
ências e mesmo o uso da linguagem! E imaginem só, fi-
nalmente, que é justamente no meio dos povos que se auto-
intitulam os maiores amigos da liberdade e da huma-
nidade, que se tem aprovado a mais bárbara escravidão e 
se tem questionado se homens negros possuem o mesmo ti-
po de inteligência que os brancos! 

Um zum-zum sério percorreu a platéia, atestando que algo 
importante tinha sido dito. O Dr. Diop concluiu:  

– Os senhores vêem: pouco antes de 1800 um sábio europeu 
ainda era capaz de dizer essas coisas. Mas os brancos não es-
tavam dispostos a abrir mão dos confortos da escravidão. 

... E como aliviar a consciência? Convencendo-se de que os 
escravizados eram de fato inferiores; que eram tão atrasados 
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que era até um favor “educá-los” um pouquinho através da es-
cravização.  

... Assim começou a mais monstruosa falsificação da histó-
ria humana, como escrevi uma vez: gerações de “historiado-
res” e “cientistas” se empenharam em “provar” a “inferioridade 
natural” dos negros, escondendo, ignorando e até traduzindo 
falsamente os documentos antigos. Inventou-se que a África 
não tinha história, ou que ela estava perdida e impossível de 
recuperar.. 

... Quem quiser saber como isso aconteceu, leia meus livros, 
e alguns outros como O Mito Ariano do Sr. Poliákov. 

DA MARGEM PRO CENTRO 

O zum-zum se tornou agitado. "Faz sentido", dizia-se aqui e 
ali, "mas é loucura demais. Difícil de acreditar." Como que 
adivinhando, o Dr. Diop arrematou:  

– Sei que parece absurdo demais pra ser verdade, mas não 
há como negar: isso aconteceu! 

O zum-zum crescia. Foi a vez de Túlio, que tinha acompa-
nhado com a respiração travada de atenção, tomar um fôlego e 
perguntar:  

– E, depois disso tudo, o que o senhor acha que devemos ou 
podemos fazer?  

A resposta foi imediata e solene: 

– O que devemos fazer é retomar nosso lugar, que 
não é na margem, mas no centro da História.  

... Não falo de tirar o lugar de ninguém, mas de 
compartilhar o centro com todos: a idéia de que al-
guém possa ser posto de lado pra dar mais lugar a ou-
tro é que está errada. Devemos rejeitar essa idéia, 
que foi a responsável pela desgraça da África e do res-
to do mundo nos últimos séculos. Nossa mais nobre 
vingança tem sido mostrar que não jogamos por essa 
regra suja.  

... É nossa obrigação, portanto, retomarmos nosso 
lugar no centro da História, não só por nós, mas como 
parte do resgate da dignidade da humanidade inteira.  

 



 98 

A seriedade do que tinha sido dito não deixava lugar para 
mais palavras nem perguntas. Por uns instantes reinou um si-
lêncio denso como feijoada, e aí o Dr. Diop anunciou:  

– Sabemos que as novidades destes dias já foram muitas - 
mas vocês não podem ir embora da África Oriental sem dar 
uma olhada em Kush, na Etiópia e no mundo suahíli. Depois 
retornaremos à África ocidental, fazendo duas escalas e en-
cerrando o congresso em Abidjan. 

– Aaahhhhh! – fizeram todos, tristes só de ouvir falar em 
encerramento. Mas era verdade: muita coisa de uma vez acaba 
dando indigestão. E além do mais todos sabiam: depois de 
conhecer isso tudo, a ligação com a África não ia terminar por 
aí. 

Para interessados em aprofundamento... 

Deuses africanos e mediterrâneos: Sendo o tema "orixás" quase o único aspecto da cul-
tura africana (bem ou mal) conhecido no Brasil não nos aprofundaremos nele aqui. Para 
um panorama sério remetemos a R. Iyakemi RIBEIRO, Alma Africana no Brasil – Os Iorubás. 
Quanto à relação com deuses gregos e similares, vale a pena ler o texto Mar Mediterrâneo 
e Golfo de Benin – A Descrição de Ritos Africanos e Afro-Americanos em Heródoto, de 
Hubert FICHTE.  

Cultura grega: Sua origem egípcia e cananéia é o tema central do monumental 
Black Athena de BERNAL.  

África e Judaísmo: Paradoxalmente, a origem do tão conhecido judaísmo, pai das 
maiores religiões do planeta, mergulha em densas névoas; é quase impossível falar 
sem incorrer em especulação. 

A declaração de que "Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios, e se 
tornou poderoso em suas palavras e obras" se enconra no discurso de Estêvão em 
Atos 7:21. Os 1300 anos entre o fato e a declaração não a enfraquecem como tes-
temunho da tradição hebraica a respeito.  

A influência sobre os Dez Mandamentos das "Confissões Negativas" do chamado 
Livro dos Mortos egípcio (onde a alma declara diante de Deus o que ela não come-
teu), é advogada por KAMALU, entre outros; diversos autores observaram que o Sal-
mo 104 (103 na Septuaginta ou na Bíblia Católica) é quase uma paráfrase do “Hino à 
Criação por Aton”. 

Registremos ainda, como instigação: � As grandes revelações de Moisés ocor-
rem após tornar-se genro e conviver com Jetro, um sacerdote madianita (do Norte do 
Mar Vermelho). Por outro lado, não é novidade o conhecimento das ligações dos e-
tíopes com o Sul do Mar Vermelho e com o judaísmo (ver nota ao cap. 38). Não pa-
rece impossível que esta ligação seja mais antiga e profunda do que querem as ex-
plicações correntes (p. ex. uma fonte comum).  � Um dos pontos mais enigmáticos 
da história das religiões é o surgimento no judaísmo do nome divino Yahweh (Iahu-
éh; segundo a tradição este nome não deve ser pronunciado em voz alta). Os para-
lelos morfológicos entre esse nome e o romano Iouis, Ioue (donde Iouis-Pater = Júpi-
ter) são suficientes para que se suspeite de mais que coincidência. Ainda assim, não 
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encontramos uma palavra sobre isso em estudos do porte dos de ELIADE. Apenas 
em John ALLEGRO – infelizmente um autor altamente questionável – encontramos re-
ferência, de passagem, a que já se tenha pesquisado essa pista. (Ver também COR-

REIA-RICKLI, 3.1).  

Destruição da economia africana: Inseridos entre as exposições propriamente di-
opianas sobre a falsificação das informações históricas, os parágrafos sobre a des-
truição da economia e a ascenção do escravagismo baseiam-se sobretudo nas es-
tupendas e emocionadas demonstrações de DAVIDSON, especialmente em IV, 2 e IX. 
O assunto, já tocado de leve em nosso cap. 8, é tocado de novo nos capítulos 28, 
29, 30 e 46. 

Volney: Traduzimos o fragmento do conde Constantin de VOLNEY (1757-1820) não 
do original mas da versão inglesa encontrada em DIOP (cap. II). Em tais casos pe-
quenas "traições" são incontornáveis. A fonte original desse importantíssimo docu-
mento se encontra registrada na Bibliografia.  

POLIÁKOV, O Mito Ariano: Impressionante documentação da gênese gradual do mito 
da superioridade branca ao logo dos séculos. 

24: A Capital Industrial da AntigüidA Capital Industrial da AntigüidA Capital Industrial da AntigüidA Capital Industrial da Antigüidaaaadededede 
Decolaram em um tapete médio, umas oito pessoas. 
– Dentro do plano geral cada grupo irá inventando livre-

mente seu trajeto e paradas.  
– E as meninas? Por que é que as meninas não vêm com a 

gente?  
– É pelo risco de vocês acabarem não conhecendo a África, 

mas só as africanas...  
– Uuuuuuu!  
– Brincadeira! O problema é que elas têm outras tarefas no 

momento, mas é claro que ainda nos encontramos de novo aí 
pela frente!  

– Hum.   É.   Menos mal.  
– Bom, vocês vêem que vamos direto pro sul, subindo o Rio 

Nilo a grande velocidade. Para a Núbia. 
Depois da primeira viagem e das imagens vistas no telão da 

pirâmide, a região começava a parecer familiar.  
– Como vocês sabem a Núbia é habitada há tanto tempo 

quanto o Egito, ou ainda mais, porém atualmente a pesquisa 
de seus níveis mais antigos ainda é muito dificil. Sugiro que 
nos adiantemos mil e trezentos anos, pra mais ou menos 3000 
AE ou 1250 aC, onde teremos coisas novas pra ver.  
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A essa altura já ninguém estranhava esses momentos fora de 
foco. Logo reaparecia o mesmo lugar com algumas diferenças - 
no caso, mais vilas e caminhos, mais plantações e, infelizmen-
te, menos árvores. Logo apareceu uma cidade numa ilha, atrás 
da qual o Nilo despencava em catarata.  

– Yeb, que ficará conhecida pelo nome grego de Elefantine. 
No futuro haverá na margem a cidade de Assuã, e uma enorme 
represa no Nilo. Esse trecho que vemos acima da catarata esta-
rá todo debaixo d'água.  

Logo depois avistavam uma segunda catarata. 
– Já estamos na Núbia?  
– Núbia é nome egípcio pra tudo isto acima da 1.ª catarata. 

Estamos agora em uma faixa onde às vezes os egípcios man-
dam, às vezes os kushitas locais reconquistam o mando.1 Por 
vários séculos a cidade de Kerma - aquela ali depois da 3.ª 
catarata - foi capital dos kushitas, mas agora a capital acaba de 
ser mudada para Napata. 

... Dentro de Kush o rio faz um enorme S. Vamos cortar ca-
minho. 

Afastaram-se do rio pra leste, mas logo a frente o encon-
traram de novo. Em Napata.  

– Temos um pouco mais de informação sobre a história de 
Kush a partir de agora (1250 aC), inclusive a lista completa dos 
reis, mas na verdade ainda há muitíssimo por descobrir. Basta 
dizer que lá no século XX os sons do alfabeto kushita foram 
decifrados, mas não o sentido das palavras - nem foi escavada 
a maioria dos sítios arqueológicos, que são tão numerosos co-
mo os do Egito.  

Cruzaram o Nilo e deixaram Napata pra trás.  
– Mas a gente não vai conhecer Kush?  
– O mais interessante ainda está adiante! Vamos cortar a ou-

tra curva do S até Meroé, entre as cataratas 5 e 6. Meroé será 
capital desde 500 antes de Cristo (uns 3700 AE), mas acho 
melhor visitá-la direto no ano 100 antes de Cristo.  

Mais uma vez o tapete zuniu, a visão ficou fora de foco e re-
tornou. Dali a pouco avistavam ao longe uma vasta área ur-
bana coberta por... Ué?!  

                                                      

1Kushitas, cuchitas ou cuxitas. 
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– Ô, Idriss! Acho que você errou a manobra do tapete e vol-
tamos pros tempos modernos. Olha só essa poluição.  

– Estamos no ano 100 antes de Cristo – reafirmou Idriss, 
tranqüilo. Apenas estamos chegando no maior centro de side-
rurgia da antigüidade.  

– O quê?!  
– Siderurgia: fundição e beneficiamento de ferro.  
– Isso eu sei, né? Tá pensando que eu sou tão ignorante? 

Mas siderurgia antes de Cristo, não pode ser.  
– Ora, a esta altura o ferro já é usado há mais de mil anos... 

Mas calma: sei o que você quer dizer. Ninguém imagina nestes 
tempos uma siderurgia de escala verdadeiramente industrial. 
E justamente no interior da África!  

– É, é isso aí.  
– Pois está aqui, senhores. Meroé é uma contemporânea exa-

ta de Atenas e de Roma. Como nem deciframos sua língua fica 
difícil dizer se chegou aos refinamentos culturais dessas duas, 
mas uma coisa é certa: somente Meroé, neste momento, pode 
ser chamada uma cidade industrial.  

Cruzaram o rio a norte da cidade e fizeram uma larga curva, 
abordando-a “pelos fundos”. Era uma imagem fantástica: uma 
“floresta” de pirâmides! Não que fossem iguais às do Egito: 
eram menores, mais agudas, algumas truncadas. Mas eram 
dezenas!  

Passadas as pirâmides entrava-se na faixa industrial. Não se 
imagine, é claro, um distrito industrial como os do século XX: 
os fornos de fundição e oficinas de ferreiro que pipocavam por 
toda parte não eram isolados das moradias; talvez no futuro 
fossem chamados “fábricas de fundo de quintal”. No conjunto, 
porém, desenvolviam uma atividade impressionante: os mon-
tes de minério e de escória da fundição alcançavam a altura 
assim de uns três andares.  

– Outra coisa interessante é que nas sociedades antigas os 
que dominam operações de metalurgia e química não são con-
siderados operários, mas praticamente sacerdotes.  

– Sacerdotes?  
– Não só o espírito mas também a matéria é considerada sa-

grada. Pra mexer em seus segredos mais íntimos é preciso ser 
sacerdote.  

– !!! 



 102 

Prosseguiram. A indústria ia dando lugar ao comércio, este a 
grandes palácios e templos, e finalmente vinha o cais, com 
belos barcos que lembravam os egípcios:  

– Das pirâmides ao cais são dez quilômetros. Esta é de fato 
uma das grandes cidades da antigüidade. Suas relações vão até 
o Extremo Oriente, como atestam os objetos chineses en-
contrados entre as ruínas, e sua influência penetra para o oeste 
África adentro, dando impulso às culturas que surgirão daqui 
até o Atlântico nos próximos 1500 anos. 

... Quando os autores antigos, inclusive a Bíblia, falam de “E-
tiópia”, citando-o entre os grandes reinos do mundo, é a este 
povo e país que se referem. É bom avisar logo, porém, que 
mais tarde o nome Etiópia será usado por um povo mais a les-
te, de origem parcialmente kushita e também conhecido como 
abissínio. Será também um grande reino, que ainda vamos 
visitar.   

– A vista aérea da cidade é incrível, mas... não vamos pou-
sar?  

– É lamentável, eu sei, mas não vai ser possível. Se qui-
sermos parar em cada momento interessante da história da 
África vocês nunca voltarão pra casa! 

Houve um certo desconsolo conformado, e Idriss arrematou:  
– Nilo acima! Há muito o que ver!  

Para interessados em aprofundamento... 

Meroé, última capital de Kush: Tudo o que resta hoje de Meroé são as ruínas de 
templos, palácios e cais, as pirâmides a 10 km daí, e pilhas inacreditáveis de escória 
de fundição de ferro na planície entre os dois sítios. Em nossa descrição muitos de-
talhes são portanto ficcionais, embora não implausíveis.  

A afirmação de que a siderurgia meroíta em 100 aC não teve paralelo conhecido 
na antigüidade se encontra em DAVIDSON, devidamente embasada.  

Meroé decaiu ao mesmo tempo que Roma (ocidental), cedendo espaço a Aksum, 
de ascendência parcialmente kushita (ver capítulos 31-40, bem como suas notas). 

Civilização kushita: Toda Kush está cheia de ruínas magnificentes quase não pe-
quisadas, o que é lamentável. Nos anos 50 Diop insistia em que uma grande civili-
zação kushita precedeu a do Egito, e mesmo a originou. Na época isso soava como 
especulação irresponsável, porém achados recentes parecem dar razão a essa e a 
outras de suas ousadas hipóteses. Ligando-se pontos esparsos, sugere-se um vasto 
cenário histórico perdido "antes da fresta", onde Kush se liga à Suméria e à Índia. 
VAN SERTIMA aborda o tema em Nile Valley Civilizations (resenhado em 
E. L. NASCIMENTO, I, 1, b). 
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Infelizmente temos em mãos obras recentíssimas que ainda se recusam à sim-
ples menção destas hipóteses. Ora, é verdade que nada disto pode ser afirmado 
com segurança, porém tampouco podem as versões "oficiais", que não deveriam ser 
apresentadas senão como uma hipótese entre as outras! 
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4.ª parte:  

RUMO AO REINO DO PRESTE JOÃO 

25: A SubidaA SubidaA SubidaA Subida    
Logo tinham diante de si um imenso Y - a confluência de 

dois rios.  
– Se estivéssemos no século XX estaríamos diante de Car-

tum, capital do Sudão-país. Será construída exatamente na 
confluência dos “dois Nilos”: à nossa esquerda, o Nilo Azul, 
procedente das montanhas da nova Etiópia, ou Abissínia. Nós 
vamos lá, mas não direto. Primeiro vamos seguir o Nilo Bran-
co, o mais longo. Proponho descansarmos um pouco de civili-
zações antigas; a natureza africana também merece ser vista, 
não?  

– Êba!!! – gritaram todos. Não que não gostassem de estar 
conhecendo a história antiga, mas precisavam mesmo variar.  

Desde a saída de Meroé a paisagem mudava: o verde já não 
era exclusividade da beira do rio; o imenso amarelo do deserto 
ganhava primeiro umas moitinhas espinhentas e, depois da 
confluência dos Nilos, arbustos maiores e grama. Era de novo 
a savana, o Sudão-faixa-geográfica.  

Avançavam. Aos poucos a savana virava um capinzal da altu-
ra de uma casa e com poucas árvores. As margens do rio eram 
pantanosas, com taboas e papiros. O calor agora úmido fazia 
lembrar de regiões como as baixadas santista e fluminense. 

Mais um pouco e as árvores recomeçavam, maiores, e a pai-
sagem começava a ficar montanhosa. O ar esfriava. Pouco à 
frente, outro Y: o Nilo saia de um longo lago que se estendia 
como braço direito do Y, enquanto o braço esquerdo era um 
rio correntoso.  

– É o braço da esquerda que leva até a última fonte do Nilo - 
mas vamos primeiro pelo braço da direita, cruzando depois de 
um braço a outro.  

– Por quê?  
– Vocês já vão ver.  
– Lá vêm os mistérios de novo. 
Idriss pareceu nem ouvir, e continuou:  
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– No século XIX quando os ingleses chegaram aqui saíram 
batizando esses lagos todos com nomes de seus reis. Este aqui, 
por exemplo, foi chamado Lago Albert. Mais tarde mudaram 
pra Lago Mobuto, em homenagem ao chefe de estado zairense. 
Mania boba essa, de dar nome de gente aos lugares! Deviam 
respeitar os antigos nomes geográficos! 

Todos concordaram. Idriss subiu a altitude do tapete e mos-
trou:  

– Estão vendo, à direita, além das montanhas? O verde mais 
escuro? Aí fica o Zair1. Lá sim é floresta: a Bacia do Rio Congo. 
Fora daí, só há floresta numa faixa estreita na costa voltada 
pro sul, onde o congresso vai terminar. Pensar na África como 
um continente de florestas é um grande engano: é sobretudo 
um continente de savanas.  

O lago terminava - e um bloco formidável de montanhas co-
meçava. Nosso rio (o braço direito do Y) corria pela direita das 
montanhas, que se elevavam mais e mais.  

– Este é o maciço Ruwenzori, conhecido no tempo dos Ptolomeus 
como as Montanhas da Lua. Foi feito um filme com esse nome sobre 
a “descoberta” desta região pelos ingleses.  

Enfiou a mão numa espécie de mochila - um alforje - e tirou 
uns panos de lã.  

– Abriguem-se.  
– ???  
– Será rápido. 
Viraram de frente pro maciço nevado e subiram vertiginosa-

mente.  
– Passa de 5100 metros. 
Subiram, subiram e subiram - e aí “se jogaram” por cima do 

pico, com um efeito de tobogã.  
– Uaaaaaaaaaaa...u!!! 
Nem refeitos do frio na barriga, lá veio o zumbido de novo: 

Idriss tinha passado a mão nos fios dourados. Com a imagem 
borrada a pergunta era: “pra que época esse cara vai nos le-
var?” 

                                                      

1Zaír é a pronúncia mais apropriada para o nome desse país. Zaire na ver-
dade é apenas a grafia francesa. 
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– Tomei a liberdade de voltar um pouco ao fim do século XX, 
só pra ver o aspecto desta região. Não se incomodem que de-
pois mergulhamos de novo.  

– Estamos onde, Idriss?  
– Uganda. Olhem à frente.  
Azul luminoso, surgia no horizonte um imenso espelho d'á-

gua.  
– Senhores, o antigo Lago Ukerewe, batizado pelos ingleses 

de Lago Victoria. Segundo maior reservatório de água doce do 
mundo.  

– É um mar!  
– Sim, mas a mais de 1100 metros acima do nível do mar...  
– E o Nilo?  
– Passa pelo lago, a bem dizer. A última nascente está um 

pouco antes: é o Rio Kagera, que vem das montanhas de Ru-
anda e desemboca no lago, mas acho que não precisamos ir até 
lá agora, não?  

– Aaaaah...  
– É que temos muito mais coisas pra ver! 

O tapete sobrevoava o planalto velozmente. Abaixo, incon-
táveis povoados, estradas, gente andando...  

– A região em torno ao lago é intensamente povoada, e por 
muitos povos diferentes. Quem vem de fora não espera isso, 
neste bolsão quase isolado por montanhas de todos os lados.  

Chegavam às praias do lago. Pescadores, barcos, ilhas, luz 
intensa... Logo a seguir, só água embaixo.  

– São quase 300 quilômetros, mas iremos rápido! – Idriss 
acelerou. – Do outro lado sairemos sobre a fronteira Quênia-
Tanzânia.  

E assim se fez.  

26: Piquenique no Umbigo do MundoPiquenique no Umbigo do MundoPiquenique no Umbigo do MundoPiquenique no Umbigo do Mundo    
Do outro lado não faltavam montanhas à espera, de entre-

meio com savanas e bosques de acácias achatadas que pare-
ciam guarda-sóis. E bichos!  

– Reduza, Idriss! Queremos ver!  
– Já vai! Vamos parar logo adiante.  
– Não pode ser aqui?  
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– Vai valer a pena, vocês vão ver.  
Um pouco mais, e um vulto começou a ser entrevisto à fren-

te. Nada parecido com um lago, desta vez; era mais uma som-
bra indefinida fechando o horizonte até boa altura do céu; con-
fundia-se com as nuvens mas, definitivamente, era algo mais. 

Pouco a pouco se pôde perceber: acima das nuvens estava a 
larga coroa nevada; abaixo, o corpo escuro e maciço que pa-
recia poder abraçar todo o mundo. Poderoso, imenso.  

– Sua Majestade, o Kilimandjaro.  
Reduziram drasticamente altitude e velocidade; quase roça-

vam as acácias. De repente, na clareira:  
– Vejam! Elefantes!  
Era um pequeno grupo que se deslocava a passos lentos, cal-

mos... Entre os últimos do grupo, uns filhotes. À passagem do 
tapete alguns dos grandes levantaram as trombas e barriram. 
Não pareciam brabos; era como se tivessem a obrigação de 
dizer “percebemos a sua presença”. 

Um pouco mais e eram girafas, com aquelas caras de eterno 
espanto - quem sabe por estarem sempre vendo o que os ou-
tros não estão. Cristiano cutucou Túlio:  

– Lembrei do Leminski - sabe? Aquele poeta do Paraná?  
– O que tem ele?  
– Ele se dizia mestiço de polonês e africano. Aí um dia es-

creveu assim:1 
girafas 
   africanas 
      como meus avós 
         quem me dera 
            ver o mundo 
               tão do alto 
                  quanto vós 

   
Túlio riu, enquanto reparava que as girafas não estavam so-

zinhas: emergiam aqui e ali como guindastes laranja de um 
mar preto e branco, listrado.  

– Zebras! 
Resolveu devolver:  

                                                      

1No livro Caprichos & Relaxos. 



 108 

– Esses dias vi um cartum no jornal: um cientista negro e um 
branco, com suas pranchetas na mão, discutindo diante de 
uma zebra: “é preta de listas brancas!”, diz um. “É branca de 
listas pretas!”, sustenta o outro.  

Todos riram, instalando de vez um clima de descontração. 
Idrissa, sempre atento ao momento propício pras coisas, ma-
nobrou o pouso junto a um bosque e um curso-d'água.  

– Nada melhor do que um lanche aqui.  
– Nenhum perigo?  
– Ora, amigo, em nenhum lugar do planeta você pode dizer 

isso! Aqui provavelmente é mais seguro que num centro de ci-
dade... É só a gente não se afastar do grupo e do tapete. 

Nisso outro tapete do congresso deve tê-los visto. Fez a curva 
e pousou. Túlio bateu com os calcanhares no ar.  

– Uôu!  
Era o grupo de Ayoká. Logo virou a maior confraternização. 

Mas deixamos novamente ao leitor a tarefa de descrever pra si 
mesmo o piquenique que se seguiu. Temos certeza que sairá 
mais ao seu gosto! 

... 

Nos piqueniques é assim: depois de muito oba-oba vem uma 
fase mais calma, de contemplação. Pelo menos para alguns, é 
claro. E é bonito; é uma hora em que muito segredo da vida 
parece gostar de se revelar. 

Túlio e Ayoká reparam de repente que Cristiano estava na 
clareira, sozinho, olhando... Foram chegando, em silêncio, 
sabendo que nessas horas é “pecado” falar, a não ser do que 
está diante dos olhos. E o que estava diante era o Kilimandja-
ro, imenso, e os campos ao seu redor a perder de vista, ponti-
lhados aqui e ali de outros montes, e um vento fresco balan-
çando a floração do capim...  

– Essa pode não ser a montanha mais alta do mundo... – 
começou Cristiano. – Eu sei que o Himalaia, os Andes e a Cor-
dilheira do Alaska passam dessa altura. Mas aqui existe uma 
coisa diferente, que eu não sei explicar...  

– Nos outros casos são cordilheiras, montanhas sobre mon-
tanhas; já como montanha isolada, esta é sim a maior do 
mundo.  
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– É, quem sabe seja isso. Aqui você pode ver o monte inteiro, 
um grande bloco, se elevando dos campos... Não sei! Mas du-
vido que exista majestade igual.  

– Concordo. – Era Ayoká. – Essa grande coroa nevada, rei-
nando quase sozinha sobre estes jardins de animais, aqui qua-
se na linha do Equador...  

– Dá uma sensação de estar... no umbigo do mundo... – Tú-
lio arriscou.  

– E pode bem ser – interveio Ayoká. – Você vê todos estes 
vales e montanhas ao alto dos dois Nilos, em Moçambique, 
Tanzânia, Quênia, Etiópia, outros países mais... 

– O “Rift Valley”, continuação da mesma falha geológica do 
Jordão e do Mar Morto, lá na Palestina... – Cristiano acrescen-
tou.  

– Isso. Foi aqui perto, em Olduvai e Laetoli, que o Dr. Leakey 
descobriu seus famosos fósseis e pegadas de hominídeos anti-
qüíssimos. Outros fósseis fundamentais para a ciência, mais 
antigos ainda, têm sido achados na Etiópia, também ao longo 
do Rift Valley. Ou seja: hoje os cientistas acreditam que a hu-
manidade surgiu por aqui. 

– A humanidade negra, você quer dizer?  
– Toda a humanidade, eles dizem. Todos descenderiam de 

“nós”. Teriam começado a se espalhar há muito tempo... Mas 
na verdade seria um erro afirmar que a coisa é assim. Essa é a 
teoria atual dos cientistas. Volta e meia eles descobrem outra 
coisa e mudam a teoria.  

... De qualquer modo, se este não é o berço da humanidade, 
será no mínimo um dos berços principais.  

Idriss tinha se juntado ao grupo: 
– É engraçado que os hindus, lá longe, davam o nome de 

Méru ao “monte das origens”, onde o espírito humano teria 
descido à Terra pela primeira vez...  

– ... e também aqui um destes vulcões se chama Méru – 
completou Ayoká indicando com a mão um monte menor, mas 
também majestoso.  

– Vulcões?  
– São vulcões, estes todos. Inclusive o Uhúru (outro nome 

do Kilimandjaro).  
– Ativos?  
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– O Kilimandjaro e alguns outros apresentam atividade in-
terna, mas não se tem notícia de erupções destrutivas. Mora 
gente lá nas encostas, plantando banana e café. 

Idriss interveio:  
– Vamos subir?  
– ???  
– Planejamos uma parada lá em cima, no teto da África. Va-

mos com o tapete, é claro.  
Não foi preciso dizer mais. Em poucos minutos já estavam 

no ar.  

Para interessados em aprofundamento... 

Altitudes: Uma visão comparativa é sempre interessante, mas os livros a dificultam 
pelo excesso de dados, ao tomar os picos isoladamente. Tomando-se a altitude má-
xima dos grandes grupos montanhosos do mundo temos:  

Himalaia e associados (Ásia) 8884 m  (Everest) 
Andes (América do Sul) 6959 m  (Aconcagua) 
Alaska (América do Norte) 6195 m  (McKinley) 
RIFT VALLEY E ASSOCIADOS (ÁFRICA) 5895 m  (KILIMANDJARO) �   
Sierra Madre / Rochosas (Am.Norte) 5700 m  (Orizaba) 
Cáucaso (Europa / Ásia) 5642 m  (Elbruz) 
Cadeia da Antártida 5140 m  (Vinson) 
Nova Guiné 5039 m  (Carstensz) 
   ...? 
Alpes (Europa Central) 4807 m  (Monte Branco), 
     número próximo aos dos picos da Etiópia, entre outros. 

Monte Méru mítico: Quando mitos antigos falam da “descida do homem à terra” pa-
recem falar de uma descida física. Cremos que é possível hoje uma compreensão 
mais sutil – ao mesmo tempo científica (ao não negar a evolução biológica dos or-
ganismos sobre a Terra) e não-materialista (ao ver no espírito humano algo mais 
que um produto dessa evolução – em outras palavras, o "sopro de Deus"). Sem que-
rer sobrecarregar o texto com uma tal discussão filosófica, não deixamos de esco-
lher uma formulação de texto que aponta na direção dessa porta.  

Prudência com as teorias: "Eu sei o perigo que existe em adotar, como materiais 
de uma construção que se desejaria duradoura, hipóteses que, na própria mente da-
queles que as propõem, não devem durar mais do que uma manhã." (TEIILHARD DE 

CHARDIN, O Fenômeno Humano, cap. I). 
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27: Espiando do Alto do VulcãoEspiando do Alto do VulcãoEspiando do Alto do VulcãoEspiando do Alto do Vulcão    
Passaram as encostas férteis, suas casas, caminhos, árvores, 

plantações... Passaram a vegetação agreste mais aci-
ma... Chegaram à pura rocha e penetraram nas nu-
vens... Saíram das nuvens sobre rocha e neve (desnecessário 
dizer que as lãs de Idrissa foram usadas de novo!)... e final-
mente viram o maciço de cima. Sobre um relativo platô ainda 
se erguiam, pontudas, as bordas de três crateras, como mura-
lhas.  

Foram ao conjunto mais alto, chamado Kibo, e conseguiram 
um espaço grande o bastante pras pessoas pisarem em segu-
rança. A visão, naturalmente, era imensa. Acontece que o ar 
não costuma ser tão transparente quanto imaginamos, de mo-
do que à distância as formas vão se perdendo numa nebulosi-
dade branco-azulada, e já não vemos nada apesar de não haver 
obstáculos sólidos no meio.  

– Para aproveitar de verdade vamos usar mais um recurso 
tecnomágico – disse Idriss, pegando um aparelhinho. – É o 
Rastreador e Gerador de Interferência Espaço-Temporal, mas 
podem chamar de Interfer. Com ele criamos uma bolha de 
ondas que filtram e reforçam aqueles raios de luz que quere-
mos ver.  
Uíuíuíuíuíuíuí...  Desta vez a imagem em torno oscilou toda, 

como quando a gente olha por cima de uma fogueira. Quando 
o foco voltou a diferença não era a época: era a nitidez.  

– Incrível!!! 
Viam-se planaltos, lagos e morros, vilas e estradas, e ao norte 

se via Nairóbi, capital do Quênia. Já pro leste, por cima de 
uma longa escada de planaltos, se via o mar.  

– O Oceano Índico, que a maior parte de vocês ainda não te-
ve a chance de ver.  

Imensidão azul.  
Na costa, bem diante deles, percebia-se uma cidade portuá-

ria de tamanho considerável. 
– Mombaça. Vou criar com o Interfer um tunelamento, uma 

espécie de telescópio no próprio ar, que permite focalizar o que 
a gente quiser.  
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Toda a paisagem em torno ficou fora de foco, exceto uma 
“janela” redonda que focalizava Mombaça. Era possível ver os 
carros nas ruas, os navios no porto, e com um pouco mais de 
aproximação viram até estivadores carregando e descarregan-
do coisas dos navios.  

– Mais essa agora! Que loucura!  
– Mas o interessante mesmo não é o que vocês podem ver 

agora. Só o Mediterrâneo compete em quantidade de história 
com o Índico, mais seus golfos e divisões. Estão prontos pra 
uns saltos no tempo de novo? 

Alguns suspiraram. Isso era interessantíssimo, mas também 
cansativo. Estava pondo de perna pro ar tudo o que sabiam do 
mundo até agora... Mas, afinal, era pra isso que estavam aqui!  

– Vamos lá!  
– Então vamos – confirmou Idriss. Desta vez usaremos o 

próprio tunelamento do Interfer. Ele pode ler os rastros dos 
raios de luz que passaram aqui no passado e fornecer a ima-
gem de qualquer momento dos últimos milênios.  

– ! 
Idriss deslocou a janela um pouco mais pro norte, focalizan-

do uma cidadezinha perto da foz de um rio.  
– Malíndi, ou Melinde. Hoje não passa disso. Mas vamos dar 

uma olhada uns séculos atrás. Mais exatamente, 1414 dC (5695 
AE). Só que pra aproveitar mesmo o que vamos ver eu preciso 
antes contar o que está acontecendo em 1414 lá do outro lado... 
– indicou o interior do continente com um gesto de passar por 
cima – a milhares de quilômetros daqui. Na Europa. 

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 27 A 30) 

Cidades suahíli: DAVIDSON dedica toda a segunda metade de seu livro à África ori-
ental-meridional, com uma divisão um pouco confusa e repetitiva – o que não deve 
nos afastar, pois a riqueza de informações é estupenda. Neste trecho baseamo-nos 
nos capítulos VI e VII, e em parte no V.  

Destruição da economia / construção da pobreza atual: Mais uma vez as de-
monstrações de DAVIDSON (capítulos referidos acima) são fundamentais.  
   Lembramos que a exposição aqui complementa a atribuída ao Dr. Diop no cap. 23, 
seção "A Maior Falsificação da História", e é complementada pelos capítulos 8 e 46, 
bem como em certa medida pelo 10. 
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28: Uma Girafa em Pleno MarUma Girafa em Pleno MarUma Girafa em Pleno MarUma Girafa em Pleno Mar    
– Vocês lembram de quando o Dr. Diop falou de um peque-

no povo branco que no tempo das pirâmides começava a se 
espalhar pra todos os lados?  

– Lembramos. Os árias ou indo-europeus. 
– Pois é: ainda antes de Cristo já tinham tomado toda a Eu-

ropa. O “sangue” ou herança genética dos povos que estavam 
lá antes não se acabou, mas se acabou sua identidade cultural: 
todo mundo terminou adotando alguma variante da língua e 
cultura arianas.  

... Depois de Cristo esses árias, novos ou velhos, foram pouco 
a pouco adotando a religião cristã - ou pelo menos seu nome e 
o que pensavam entender dela. Durante séculos e séculos seus 
choques com os semitas (e depois com os turcos) ganharam 
rótulo de lutas entre cristianismo e islamismo, quando na ver-
dade eram só as velhas disputas pelo espaço econômico e polí-
tico de terras e mares.  

... Como, por exemplo, a Península Ibérica, onde hoje são 
Espanha e Portugal. Arianizada em 300 aC, islamizada em 
700 dC, em 1414 está quase toda arianizada de novo (ou agora 
“cristianizada”).  

... E aí, nesse extremo ocidental da Europa que é Portugal, 
essa cultura que sempre adorou se expandir se vê diante do 
que parece ser o limite final: o oceano. Mas... e se o oceano não 
for o limite?  

... A perspectiva de sair pelo ocidente é ainda mais tentadora 
na medida em que no oriente os europeus trombam com outro 
tipo de barreira: sabem que lá existem a Índia, a China e ou-
tros reinos de onde vêm ricos artigos, mas não têm como che-
gar até eles diretamente: têm que se conformar em negociar 
com os turcos, árabes e outros que dominam a passagem, to-
dos muçulmanos.  

... Fala-se que pra lá dos muçulmanos também existe um pa-
ís cristão, dirigido por um rei-sacerdote. Naqueles tempos sa-
cerdote se dizia preste,1 e então era o Reino do Preste João. 

– Existia mesmo esse reino?  

                                                      

1Como priest em inglês. 
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– Nem era um só, na verdade. Existiam pequenos enclaves 
cristãos em toda parte, até na China, e no Cáucaso existia o 
reino da Geórgia. Mas o maior, sem dúvida, era o império a-
bissínio, a Etiópia de hoje - império porque cobria muitos po-
vos com seus reis menores. Em 1414 as lideranças da Europa já 
sabiam disso; entre o povo tudo era lenda e rumor.  

– Mas por que esse 1414?  
– Por duas razões. Uma, que já há algumas décadas a Europa 

se prepara energicamente pra transpor a barreira do mar. Os 
estudos e tecnologia de ponta pra esse fim são desenvolvidos 
justo lá na ponta: em Portugal. Agora estão quase prontos: em 
1415 vão fazer o primeiro ensaio conquistando Ceuta, no Mar-
rocos. A partir daí, por mais de um século irão avançando, 
quase ano a ano, mais e mais longe pelo mar.  

– E 1414?  
– Em 1414 o mais interessante acontece aqui mesmo, em 

Malíndi. Vamos ver:  
 
A vista da “janela” tremeu como o reflexo num lago quando 

se joga uma pedra. Quando se acalmou, a Malíndi-quase-nada 
de hoje tinha dado lugar a uma graciosa cidade de sobrados 
brancos, naturalmente sem carros mas movimentadíssima de 
gente - e de navios. Veleiros de todo tipo enchiam o porto, al-
guns enormes.  

– Você disse que os portugueses são hoje a vanguarda da Eu-
ropa, mas ainda nem foram a Ceuta. Quem são esses aí, então?  

– Reparem bem.  
Os navios tinham os mais diversos estilos de casco, modelos 

de velas... Como reconhecer?  
– Vou aproximar bem a imagem de um deles - o mais exóti-

co.  
– Que estranho! São negros e brancos conduzindo... uma gi-

rafa! Por que cargas d'água vão pôr uma girafa num navi-
o?... Hei, espere, esses brancos... os olhos, o cabelo... são chi-
neses! Mas não pode ser!  

– Pois são, meu amigo! Há séculos e séculos os chineses pra-
ticam a navegação oceânica, geralmente até a Indonésia e a 
Índia, às vezes até o Mar Vermelho. Pra estas costas mais ao 
sul parece que não vêm muito seguido, mas esta não é a pri-
meira vez.  
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– E a girafa?  
– É um presente da cidade de Malíndi ao imperador da Chi-

na. Fará furor na corte; artistas vão pintá-la em biombos de 
seda. Além disso irão junto embaixadores do rei de Malíndi, 
que voltarão em outro navio chinês em 1417.  

– E os africanos, não têm navios?  
– Têm, e andamos descobrindo que navegaram por lugares 

inacreditáveis. Os tais “mares nunca dantes navegados” de 
Camões ficam valendo só como poesia. Porém nesta época 
parece que os africanos preferem concentrar-se na estrutura 
portuária e em todo o negócio do eximport.1 Cidades como 
Malíndi, Mombaça e muitas outras são entrepostos na troca 
dos produtos do interior da África com os do exterior, trazidos 
pelos navios.  

... Nos últimos séculos os cruzados europeus conheceram na 
Palestina as temíveis espadas de aço indiano. Ora, a Índia pro-
duzia esse aço com ferro do interior da África - onde, aliás, 
também se sabia produzir aço.  

... A maior produção mineral vinha de onde hoje são o Zim-
bábue e a África do Sul - não só ferro mas também diamantes e 
ouro, como ainda hoje. Trabalhava-se incrivelmente o ouro lá 
no Sul: há p. ex. um cetro revestido com folhas de ouro de me-
nos de um mícron de espessura, sem falhas, que seriam sério 
desafio pra qualquer ourives moderno.  

... Por outro lado, até lá no Zimbábue se encontram cacos de 
porcelana chinesa - das dinastias Sung e Ming, para quem 
conhece essas coisas. Aqui nas cidades de porto, porcelana 
chinesa era item obrigatório em todas as boas casas. Não só 
como serviço de mesa, mas como decoração nas paredes.  

– Mas você disse que vinham poucos navios da China.  
– Navios, sim, mas artigos vinham muitíssimos. Eram co-

merciados por outros povos. Os indonésios, por exemplo, pou-
ca gente sabe quê potência comercial marítima eles eram, des-
de há muitos séculos. Navios dos diferentes povos e reinos da 
Índia também eram comuns. E principalmente árabes.  

– Árabes? Vinham de camelo pelo mar?  
– Está aí outro preconceito: a gente pensa que os árabes vi-

vem presos no deserto. Ora, vocês nunca ouviram as histórias 

                                                      

1Exportação e importação. 
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das Mil e Uma Noites? Não lembram de Sindbad, o Marinhei-
ro?  

– Ah, é!  
– Por quê mares Sindbad e outros tantos se aventuravam? 

Pelo Índico e seus golfos: Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Mar 
da Arábia... e a costa da África. Já lá pelo ano 1000 antes de 
Cristo, Sabá (atual Iêmen, na ponta da Arábia) era um lugar de 
riquezas, jardins e construções fabulosos, justo por mediar o 
comércio do Oriente e África com a Palestina e o Mediterrâ-
neo. 

...  É provável que estas cidades aqui da Costa Índica não se-
jam tão antigas como Sabá; devem ter apenas alguns séculos, 
agora em 1414. Surgiram da colaboração de comerciantes afri-
canos e navegantes árabes. Muitos comerciantes árabes tam-
bém se estabelecem aqui, como em toda parte, mas estas não 
são cidades árabes, como se chegou a espalhar: são fundamen-
talmente cidades africanas, de povos bantos (ou bântu).  

... Há centenas de línguas bantas por todo o sul da África, 
mas por toda esta costa oriental dominou uma língua comum, 
com muitas palavras tomadas do árabe: o suahíli. Há vários 
séculos se escreve suahíli com alfabeto árabe.  

– Papéis comerciais, com certeza.  
– Sim, mas também literatura. Em suahíli há uma grande 

tradição de poesia lírica.  
– “Selvagens, esses africanos!” – brincou Cristiano com voz 

teatral, e a risada abriu uma pausa na aula. 

Para interessados em aprofundamento... 

Expansão européia como expansão ária: A palavra ariano se tornou delicada de-
pois do seu mau uso por Hitler. Europeus muitas vezes protestam contra seu uso por 
não quererem ver-se associados à barbárie nazista; também judeus buscam com 
freqüência negar a existência de uma realidade étnica ampla a que caiba o nome “á-
ria”, atitutude que penetra aliás a própria Encyclopaedia Britannica! Se queremos po-
rém fazer ciência, precisamos superar corajosamente tais hipersensibilidades, sa-
bendo antes de tudo que, qualquer que seja a realidade encontrada, ela jamais justi-
ficará o preconceito contra qualquer pessoa.  
   Nosso uso da palavra ária remete não a Hitler mas a autores como Georges DU-

MÉZIL e Mircea ELIADE (cap. VIII). Não podemos concordar com a alegação de que a 
palavra só se aplica ao ramo indo-iraniano desses povos, pois a raiz se encontra do 
Irã (Ayran) à Irlanda (Eire), passando pelo grego Aristos e pelo alemão Ehre.  
   Estamos convencidos de que o período das navegações e mesmo a história atual 
não podem de modo nenhum ser compreendidos sem um exame à luz da macro-
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história indo-européia. Detalhamos mais esse ponto de vista na seção 3 de nosso 
Três Raízes, Dez Mil Flores (V. CORREIA-RICKLI). 

Conhecimento europeu sobre a Etiópia: COSTA E SILVA (final do cap. 24) relata: Na 
Palestina (ainda na esteira das cruzadas) Henrique IV da Inglaterra tivera notícias da 
Etiópia. Em 1400 manda uma carta ao "Rei da Abissínia, Preste João". Não se sabe 
se a carta chegou, mas em 1402 uma primeira embaixada etíope acompanha um flo-
rentino à Europa. A partir disso várias missões foram enviadas de parte a parte no 
correr daquele século, muitas interceptadas pelos muçulmanos. 

As tais das especiarias: Quando criança sempre nos intrigou que os portugueses 
arriscassem a vida por... cravo, canela, pimenta e noz-moscada, coisas que com-
právamos na padaria e não guardávamos no cofre. Ao que parece também os pro-
fessores repetiam a lição sem entender muito como era possível. Só no dia em que 
compramos temperos numa loja de atacado é que nos demos conta desta possível 
pista: o consumidor final compra ervas aromáticas em porções tão pequenas que 
seu preço não passa de, digamos, um cafezinho ou passagem de ônibus – e no en-
tanto em relação ao atacado esse preço ainda é milhares por cento superior. Isto é: 
dificilmente existem produtos que se valorizem mais na mão do intermediário. 

Navegações africanas: Ainda não tivemos em mãos o livro They Came Before Co-
lumbus, onde VAN SERTIMA pretende demonstrar nada menos que a visita regular de 
africanos às Américas, bem como à China (segundo Elisa L. NASCIMENTO, vol. I, que 
recomendamos). Esperamos abordar essas novas descobertas em trabalhos futuros. 

Tradição literária suahíli: A poesia suahíli é escrita desde 1150, o que confere a 
essa língua a mesma antigüidade do português ou do inglês como língua culta. Não 
é demais insistir que, apesar do alfabeto e da influência vocabular árabe, o suahíli é 
essencialmente uma língua banta, tipicamente africana; não é mais patoá (mistura 
de línguas) que o inglês, com seu vocabulário meio germânico meio latino. 

29: Vasco...Vasco...Vasco...Vasco...    
– Amigos – seguiu Idrissa depois da pausa – eu trouxe vocês 

aqui em cima principalmente pra poder observar alguns acon-
tecimentos de grande importância que se deram ao longo de 
toda essa costa, sem ter que viajar todos esses milhares de qui-
lômetros. Comecemos passando em revista as cidades impor-
tantes da costa índica, do “chifre da África” pro sul.  

... O próprio “chifre”, na Somália, é terrivelmente desértico, 
assim as cidades começam um pouco mais ao sul: Mogadíchu e 
Brava, cidades somális. – À medida que falava, Idriss enqua-
drava os lugares na “janela” do Interfer. 

– Passando o Equador começa a fieira de cidades bantas: 
Lámu... Malíndi, Mombaça... As ilhas de Pemba, Mafia e Zan-
zibar, esta a fornecedora do cravo dito “da Índia”. Depois Quí-
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loa, uma das mais belas e importantes...1 Aí, de frente pra Ma-
dagáscar: Moçambique, Quelimane e Chinde... e finalmente 
Sofala, na baía onde hoje fica Maputo, capital de Moçambique. 
Até aí tinha se estendido a cultura portuária suahíli.  

... Pouco antes de 1490 um agente português, Pero de Covi-
lhã, disfarçou-se de muçulmano e penetrou neste mundo pelo 
Egito. Andou até a Índia e até Sofala, e mandou notícias ao rei. 
Desde então os portugueses aumentaram os esforços pra che-
gar aqui pelo sul, vindo pelo “seu” oceano, o Atlântico. 

... Vamos regular o Interfer pro início de 1498 e olhar o mar, 
ao largo de Sofala.  

A imagem tremeluziu e...  
– E então? O que é que dá pra ver?  
– Três navios com cruzes vermelhas nas velas.  
– São eles. A frota de Vasco da Gama. Lutaram duramente 

pra vencer o Atlântico Sul: faz quase seis meses que saíram de 
Portugal. Vejamos uns dias mais tarde: 

...  
– Olha lá: estão fundeados perto de Quelimane2. Vasco e 

seus homens estão em terra.  
– O que é que eles estão fazendo ali, cavocando?  
– Plantando um “padrão”, um pilar de pedra, dizendo que 

tomam posse em nome do rei de Portugal.  
– Assim, na chegada? Sem nem conhecer de verdade o que já 

existe aí?  
– Assim.  
– !!!  
– Mas vamos mais uns dias: 2 de março. Depois de muitos 

meses os viajantes têm os pés numa cidade importante: Mo-
çambique. Um acontecimento! Juntou gente pra ver. É claro 
que estavam acostumados com navios bem maiores, mas não 
desse modelo, com esses símbolos e essa gente. A maior novi-
dade, porém, era virem do sul.  

Os intérpretes portugueses conversam em árabe. São infor-
mados de que os quatro grandes navios fundeados no porto 
são árabes, e estão carregados de ouro, prata, jóias e especiari-
as. Então eram verdade, as notícias!  

Entrevistam-se com o sultão de Moçambique.  
                                                      

1Ou Kilwa. A ilha referida antes é Mafía, com acento no i. 
2Fundeado é como se diz “estacionado” para navios. 
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– Se conhecemos a rota da Índia? Ora, claro que sim. Os 
navios estão sempre indo e vindo de lá. Procuram o...  Preste 
João? Quem? Ah, um rei cristão? Só pode ser o rei da Abissí-
nia. Mora no interior mas tem vários portos de mar. Nenhum 
mistério.  

O sultão oferece ajuda; designa dois pilotos pra acompanha-
rem os visitantes. Lá vão eles.  

... 
O quê? Um dos pilotos está caindo fora? Chocou-se ao des-

cobrir que os visitantes não são muçulmanos. Não rezam nem 
comem “como gente decente”... Cristãos? Como é que é isso 
mesmo? Ouve-se dizer dos abissínios, mas nunca vimos ne-
nhum por aqui, não.  

De um modo ou de outro prosseguem. Chegam a Quíloa. 
Mombaça. Malíndi.  

Malíndi! Que grande festa! E então... outro piloto, com vasta 
experiência na rota da Índia!  

27 de abril: com o novo piloto, navegam direto oceano aden-
tro. 23 dias e...  

20 de maio de 1498: Vasco e seu pessoal estão em Calicut, 
neste momento o grande centro comercial do Sul da Índia. 
Conseguiram! 

Mas... 
Será que isso é bom mesmo?  
Em Calicut um mercador muçulmano de Túnis, no Mediter-

râneo, leva um susto ao ver os portugueses:  
– Vocês por aqui? Que o diabo os confunda!  
 
– Eu sei que não é hora pra essas brincadeiras, 

mas... parece que a praga pegou...  
Era Cristiano, de novo. Os brasileiros não puderam deixar de 

rir, abrindo naturalmente uma pausa na observação. Foi 
quando um outro participante branco interveio:  

– Infelizmente os senhores têm razão. – O sotaque era cla-
ramente português. Um constrangimento quis se esboçar, mas 
com as palavras seguintes se tornou irrelevante: – E infeliz-
mente, não num sentido cômico como o das piadas brasileiras, 
mas num sentido trágico. Posso dizê-lo porque sou historia-
dor.  

– Historiador? Que ótimo. Como é o seu nome mesmo? 
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– Podem me chamar de Guerreiro. Mas como ia dizendo: a 
partir deste momento os portugueses expandirão a área sob 
seu domínio de maneira súbita e vertiginosa, sem precedentes 
na história: nem Pérsia, nem Roma, nem Alexandre terão tido 
império comparável; apenas, mais tarde, os ingleses.  

... Mas quem sabe por pegarem muito mais do que lhes cabia 
nas mãos, pois eram um povo tão pequeno, os portugueses se 
confundirão gravemente. Cometerão erros fatais para si e para 
os povos conquistados, e menos de cem anos depois chegarão 
a perder a própria independência frente à Espanha. Décadas 
mais tarde, mesmo recuperando a independência e uma consi-
derável grandeza, haverá um claro sentimento de ter perdido 
seu verdadeiro lugar na história. Talvez por isso o sentimento 
nacional seja a saudade.  
... Mas vocês, amigos brasileiros, não riam tão fa-

cilmente: vocês são mais portugueses do que pensam, 
e co-herdeiros dos mesmos erros e da mesma confu-
são.  

 
Ninguém se atreveu a discordar, e por uns instantes um si-

lêncio grave dominou. 

Para interessados em aprofundamento... 

Desencaminhamento histórico de Portugal: O ponto-de-vista desses parágrafos 
não é apenas pessoal mas se encontra com freqüência em autores portugueses, in-
clusive os que buscam uma abordagem esotérica como TELMO, AMARANTE, DAEH-

NHARDT e nosso amigo Raul Guerreiro (correspondência e textos inéditos). 

30: ............    e Almeidae Almeidae Almeidae Almeida    
– Mas por que estamos aqui falando de Portugal? Nosso te-

ma é a África! – interveio alguém. Idriss respondeu:  
– Não há como entender os problemas atuais da África sem 

falar da intervenção dos europeus. Os portugueses não foram 
os únicos, nem piores que os outros - mas foram os primeiros, 
e assim quando os outros chegaram o impacto mais grave já 
tinha acontecido.  

– Mas o que foi que tanto fizeram, afinal?  
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– Não dá pra explicar tudo, aqui nesta beira de vulcão, mas 
vamos ver algumas cenas. – Manobrou de novo o Interfer.  

– Lá está Vasco da Gama em 1489, em sua viagem de volta. 
Está de novo em Moçambique, cujo sultão lhe deu ajuda e as 
boas vindas ao Índico um ano atrás. Vasco está fincando um 
padrão em nome do rei de Portugal, e para isso não hesitou em 
dar uns tiros de canhão.  
"Depois dizem que quem faz isso é preto...", comentou al-

guém a meia-boca. Ninguém achou descabido o comentário, 
mas ninguém riu.  

– Quando Vasco chegar a Lisboa, começará uma verdadeira 
corrida ao Oriente. Primeiro Cabral (que de quebra tomará 
posse do Brasil na mesma viagem), e logo dezenas de outros. E 
a cada viagem aumentarão os gestos para intimidar o povo e a 
nobreza locais, pra que se submetam à autoridade dos 
portugueses.  

... Mas vamos olhar. Estamos agora em 1505. Vejam o que 
vem lá do sul:  

Era toda uma esquadra de velas brancas com cruz vermelha.  
– 21 navios e 1500 homens. Quem vem comandando é Fran-

cisco de Almeida. Dom Manuel acaba de nomeá-lo “vice-rei 
das Índias”.  

– Vice-rei? Quer dizer que Dom Manuel se considera mesmo 
rei da Índia? E os reis que existem lá?  

– “As Índias” não são só a Índia como entendemos hoje, mas 
tudo o que vai daqui até o Pacífico. E Dom Manuel natural-
mente acha que estes reis todos são uns rebeldes por não reco-
nhecerem a sua autoridade. E que precisam de uma lição.  

– Que absurdo!  
– É verdade, pois poderiam ter apenas comerciado, lá e aqui, 

como todo mundo fazia. Mas vá-se entender a cabeça dos ho-
mens!  

– Mas os reis locais, aceitam isso?  
– Bem... o de Mombaça, por exemplo, quis resistir a Almei-

da. Vamos dar uma olhada? 
 
No que a imagem se firmou na “janela” um coro de expres-

sões de espanto salpicou o ar. Mombaça era um amontoado de 
escombros fumegantes. As ruas coalhadas de corpos retalha-
dos ou queimados. Os que haviam conseguido fugir começa-
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vam a voltar e vagavam em estado de choque por entre as ruí-
nas. Aqui e ali explodiam cenas de desespero e dor.  

– Por favor, chega! Já conseguimos entender. – Idriss desli-
gou o aparelho e complementou:  

– Numa carta que ainda existe, o rei de Mombaça conta ao 
rei de Malíndi: "Não sobrou coisa viva na cidade. suahíli ou 
árabe, homem ou mulher, velho ou criança de colo, quem não 
fugiu foi morto ou morreu queimado." 

– E... foi só Mombaça?  
– Infelizmente não. Não foi só Mombaça, nem só Almeida o 

autor. Brava e Zeila também foram arrasadas; por toda parte 
cidadãos indefesos foram torturados, olhos foram arrancados, 
narizes cortados, mãos decepadas - pra inspirar “respeito” à 
autoridade de Portugal.  

– Mas... os africanos, não sabiam guerrear?  
Idriss procurava o melhor modo de responder, quando uma 

senhora de meia-idade interveio:  
– Faz uns dias eu li uma coisa interessante a propósito, num 

livro do Dr. Davidson; talvez eu possa contribuir. 
– Mas é claro! Não sei se todos do grupo já sabem o seu no-

me, você não se incomoda de se apresentar? 
– Claro que não. O meu nome é Beatriz. Eu sou professora 

no Rio de Janeiro. E o Dr. Basil Davidson, caso nem todos sai-
bam, é um dos maiores estudiosos de assuntos africanos do 
século XX. Ele diz mais ou menos o seguinte:  

... De modo geral, o que os povos mais antigos entendiam 
por guerra era um pouco diferente do que nós entendemos. 
Era quase um jogo com regras combinadas.  

... Na Índia, p. ex., os dois exércitos acampavam lado a lado. 
De manhã muitas vezes os soldados inimigos comiam e se pre-
paravam juntos, conversando. Quando era dado o sinal cada 
exército tomava sua formação de um lado do campo, e ne-
nhum atacava antes que fosse dado o sinal. No fim da tarde a 
luta era suspensa até o dia seguinte. 

... Não quero dizer que na África fosse igual, mas também 
havia regras. Para os azandes, p. ex., que muitos europeus 
chamavam de ferozes, o importante era que sua vitória fosse 
reconhecida, mas quanto menos mortes melhor. Assim, faziam 
um cerco incompleto, dando chance ao inimigo de se retirar 
quando visse a batalha perdida.  
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... Os europeus triunfaram sobre africanos e indianos justo 
por não respeitarem regras, ou em outras palavras: por não 
agirem tão civilizadamente. Com o tempo, à medida em que 
iam se tornando mais ricos e refinados, preferiram esquecer a 
verdadeira história e começaram a acreditar que sempre ti-
nham tido uma civilização melhor que a dos indianos e africa-
nos.  

... A Índia, embora tenha sofrido muito, tinha grandes mo-
numentos e sua história abundantemente documentada. Nesse 
sentido a África teve menos sorte. Hoje pouquíssimos sabem a 
verdade.  

– Mas o que é que os portugueses queriam com isso, afi-
nal? – Desta vez, quem tomou a iniciativa de responder foi o 
Dr. Guerreiro1:  

– Ora, queriam acesso direto e exclusivo às riquezas, sem di-
vidir sua comercialização com ninguém mais. E foi aí que se 
deram mal: onde eles tomavam conta, as riquezas desapareci-
am, pois só existiam como resultado de uma imensa e delicada 
rede de relações com o interior e com o exterior, construída ao 
longo de séculos. Não havia como submeter essa rede inteira, 
nem como substituí-la. Em resumo: mataram a galinha dos 
ovos de ouro.  

– Mas o pior do rompimento dessa rede comercial – com-
plementou o próprio Idriss – é que não prejudicou só aos por-
tugueses, mas derrubou no chão imensas populações que de-
pendiam dela milenarmente. Não é de estranhar que as conse-
qüências venham se derramando ao longo de séculos, ainda 
mais que serão agravadas por esse outro capítulo que será o 
comércio de escravos.  

... Ao final de todos os golpes, o que restará desta florescente 
civilização pode ser visto claramente no caso de Quíloa. 

– ? 
– Em 1583, quando Quíloa já havia passado por vários gol-

pes, o primeiro visitante holandês ainda a descreveu assim: "os 
habitantes andam quase todos de branco, em seda e algodão; 
as mulheres usam braceletes de ouro, pedras preciosas pelos 
braços e pescoço, e abundância de jóias de prata. As casas, de 

                                                      

1A explicação a seguir amplia a atribuída ao Dr. Diop na seção “A Maior Fal-
sificação da História” do Cap. 21. 
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pedra, madeira e cal, são rodeadas de belos jardins onde 
crescem inúmeras variedades de frutos e flores." – Enquanto 
falava, Idrissa focalizava Quíloa no Interfer. – Vejam: 

– Uau! 
A cidade era realmente linda, toda branca, com uma vasta 

mesquita... Mas o mais impressionante era um palácio próxi-
mo, no alto de um rochedo à beira-mar. 

– É o palácio Husuni Kubwa. Ocupa uns 10 mil metros qua-
drados, um quarteirão inteiro, e tem mais de cem cômodos. 
Reparem só nos pátios internos, e naquela piscina octogonal 
que recebe a brisa do mar... 

Um suspiro lânguido percorreu o grupo ao olhar a piscina... 
Mas logo Idriss mexeu de novo no Interfer. 

– Vejamos agora no século XX: 
– Ué! Cadê? 
Pouco a pouco começaram a distinguir uns amontoados de 

pedras cobertos de mato.  
– É só. 
 
Por uns instantes reinou silêncio.  
– E dizer que tinham vindo procurar um aliado cristão... – 

comentou alguém. Era Cristiano, de novo. Dessa vez não espe-
rava que ninguém risse, é claro.  

Alguém aproveitou a deixa:  
– E afinal, encontraram esse aliado?  
– Isso é o que nos vamos ver em seguida. Mas agora vamos 

com o tapete. Acho que chega de estar nesta torre gelada.  

Para interessados em aprofundamento... 

Guerra tradicional na Índia e África: Adaptamos de DAVIDSON, pág.197-200 (VI-
I, 1). Este por sua vez remete (respectivamente) a R.S. WHITEWAY e E.E. EVANS-
PRITCHARD. 

Quíloa: O viajante holandês foi J. H. van LINSCHOTTEN, citado em DAVIDSON 
pág. 277. A descrição do palácio se encontra em Nações do Mundo: África Oriental, 
não assinada mas reconhecivelmente com a mão de Davidson, um dos consultores 
da obra.  
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31: A Terra do Preste João... A Terra do Preste João... A Terra do Preste João... A Terra do Preste João...     
e do Ras Tae do Ras Tae do Ras Tae do Ras Tafárifárifárifári    

Disseram adeus a esse lugar único, agora já quase familiar, e 
avançaram direto pra norte por sobre Nairóbi e as encostas 
frescas do Monte Quênia, por sobre planaltos férteis, e estepes, 
e desertos... e logo sobre novos planaltos, recortados de fundos 
vales. Aliás, tão recortados que se poderia chamar tudo aquilo 
de um mar de montanhas. Idriss anunciou: 

– Eis o país que no século XX se chama Etiópia – tam-
bém conhecido ao longo do tempo como Abissínia, ou Haba-
shat, ou reino de Aksum... A história deste pedacinho da África 
já dava sozinha pra todo um congresso e todo um livro!  

Montes, lagos e vales se sucediam, até que sobrevoaram Adis 
Abeba, a capital atual.  

– Como vocês vêem, há construções bem modernas em Adis 
Abeba, que é séde da OUA (Organização da Unidade Africana). 
Pra quem gosta de números, a cidade tem perto de um milhão 
e meio de habitantes e está a 2500 metros de altitude - mas 
não tem muito mais de 100 anos de idade. O país teve antes 
outras capitais como Gondar e Roha, mas principalmente Ak-
sum1, sua verdadeira raiz e coração por bem uns 2 mil anos. É 
para Aksum que quero levar vocês.  

... Enquanto não chegamos lá, vai uma curiosidade sobre a 
Etiópia moderna. Há uma palavra que os jovens do fim do 
século XX usam bastante sem saber que vem da Etiópia. Espe-
cialmente os fãs de reggae.  

– ???  
– Na língua daqui a palavra ras significa cabeça e também 

príncipe. No começo deste século o príncipe Lidj Tafári se tor-
nou regente e herdeiro do trono etíope. Lá na América Central, 
na Jamaica, havia um movimento político-religioso ligado a 
antigas tradições que mesclam a história da Etiópia com his-
tórias da Bíblia. Esse pessoal começou a esperar a coroação do 
Ras Tafári como um sinal da restauração da sorte do povos 
negros.  

                                                      

1Ou Axum, ou ainda Agsum. 
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– Ras Tafári! Imaginem só! A gente pensa que isso é um esti-
lo de penteado!  

– Pois não é só...  
– E o que aconteceu?  
– O Ras Tafári foi mesmo coroado neguz, isto é, imperador 

da Etiópia, com o nome Hailé Selassié, que quer dizer “O Po-
der da Trindade”. Governou a Etiópia quase até sua morte em 
1975. De lá pra cá o país tem vivido tempos revolucionários 
bastante instáveis. Mas o nome “rastafári” ficou ligado àquele 
movimento jamaicano, no meio do qual nasceu a música de 
reggae. 

– E infelizmente a tal restauração não parece ter acontecido, 
não é?... 

– Pelo menos não de um modo rápido, imediato. Mas mu-
danças históricas podem levar séculos acontecendo... Quem 
sabe o fato de vocês estarem aprendendo isto tudo não é parte 
dessa restauração?  

Passou um pequeno arrepio pela espinha de nossos amigos, 
que não era de medo, era... um “arrepio de responsabilidade”. 
Mas logo um deles lembrou de perguntar: 

– Escuta, Idriss, o pessoal de reggae não adora um deus exó-
tico chamado Jah? 

– Não tão exótico assim: é um dos nomes usado para Deus 
nos livros sagrados dos judeus e dos cristãos - em outras pala-
vras, na Bíblia.  

– Ué, mas eu leio a Bíblia e nunca vi esse nome! 
– Você nunca viu a palavra “aleluia”?  
– Claro que sim, mas ainda não vejo nenhuma relação...  
– Na verdade a palavra devia ser pronunciada “alelu-iá”, pois 

significa “louvai a Iah” - ou Jah, como preferir.  
– ! 
... Mas como é que fora daí eu nunca vi? 
– Iah é só a primeira sílaba do nome. Os judeus consideram 

o nome completo tão sagrado que nem pode ser pronunciado - 
e começaram uma tradição de dizer outra palavra no lugar: 
eles dizem “Adonai” ou “O Eterno”, e nas Bíblias cristãs você 
vê escrito “O SENHOR”.  

– Olhe só!  
... Mas não é estranho que um movimento pela liber-

dade africana use um nome da Bíblia? 
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– Eu não falei há pouco que a história da Etiópia é toda en-
tretecida com histórias da Bíblia?  

– Verdade, falou. Mas... mas...  como?  
– Não se afobe que já já nós vamos ver essas histórias mais 

de perto - só que primeiro vamos fazer um “tour” panorâmico 
pela região, pois isso vai ajudar a entender. 

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 31 A 41) 

Neguz, ras: Neguz é “rei” em amárico, a principal língua etíope nos últimos séculos 
e até hoje. Variante antiga: negáchi. Neguza negasht  = rei de reis, isto é, imperador.  
   Sendo palavra oxítona, optamos pela grafia com Z (contrariamente aos dicionários) 
para evitar confusão com o final -us átono latino, tão comumente usado entre nós. 
Definitivamente, o título do imperador etíope não é uma forma refinada de "nêgo"... 
   Já a palavra camito-semita ras (em amárico e em árabe; em hebraico rosh) signifi-
ca literalmente cabeça, designando também cabo (ponta de terra no mar) e chefe (a-
liás, três palavras que derivam de “caput”, que é igualmente “cabeça” em latim!).  
Como sugere DIOP, é ainda provável a relação entre ras e as línguas indoeuropéias, 
como no sânscrito hindu radja (rei e reto/real/verdadeiro), o latim rex (rei, director), o 
inglês right etc. 

Por que onze capítulos na Etiópia:  

   a) De todos os Estados nacionais hoje existentes, a Etiópia é um dos mais antigos: 
a oeste do Irã, incluindo aí toda a Europa, é o único Estado contemporâneo de Ro-
ma que existiu ininterruptamente até nossos dias (ainda que vez por outra fragmen-
tado), podendo assim ser chamado, sem exagero, de país mais velho do Ocidente.  
 Trata-se ainda de um dos primeiros países cristãos do globo, e da única região da 
África que viveu processos de monasticismo e de formação de feudalismo em tudo 
comparáveis aos da Europa. Só isso basta para mostrar o quanto tem sido insufici-
ente a atenção destinada a Etiópia no estudo da história mundial.  

   b) Parece-nos que a bibliografia brasileira sobre temas africanos concentra-se em: 
� Religiões tradicionais, principalmente a iorubá, e suas derivações; � Temas li-
gados à escravidão; � Política africana pós-colonial. Além desses, encontramos a-
inda alguma coisa sobre � a vertente islâmica da história africana – mas quase na-
da sobre sua vertente judaico-cristã original, isto é, a Etiópia. E, como dissemos, 
nossa intenção é complementar. 

32: Um Planalto entre Kush e SUm Planalto entre Kush e SUm Planalto entre Kush e SUm Planalto entre Kush e Saaaabábábábá    
Deixaram Adis Abeba e logo sobrevoaram uma cidade domi-

nada por grandes construções antigas:  
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– Debra Líbanos, antigo Debra Asbos, o maior dos mosteiros 
etíopes. O país inteiro está cheio de mosteiros, que desempe-
nharam enorme papel na sua história.  

Logo a seguir o planalto despencava em paredões imensos. 
Láááá no fundo, um rio:  

– O Nilo Azul, chamado aqui de Abbai. Não prometi que o 
veríamos de novo?1 

... Rio abaixo, vocês lembram, ficava o reino de Kush. Uma 
das fontes da civilização etíope é o povo kushita que vivia aqui 
desde tempos imemoriais. 

Seguiram o profundo desfiladeiro na direção rio-acima. As 
encostas que não eram verticais eram todas terraceadas com 
muretas, provando que já haviam sido plantadas; isso aconte-
cia, aliás, em quase todas as encostas do país.  

Chegaram a uma catarata que saía de um lago.  
– Eis onde começa o Nilo Azul: o Lago Tana. Não esqueçam 

dele, pois será personagem de histórias que ainda vou contar.  
– Lá vem os seus mistérios de novo. – Idriss nem deu bola e 

prosseguiu:  
– Mas a civilização etíope tem outra fonte além de Kush. Vou 

lhes mostrar.  
O tapete fez uma forte curva a leste. Iam por entre fantás-

ticos conjuntos montanhosos formados de torres de pedra 
quase verticais.  

– Passam todos de 4000 metros de altitude. Aliás, vamos 
subir mais pra vocês terem uma visão de conjunto do que eu 
quero dizer.  

O tapete subiu vertiginosamente. Viram logo à frente que o 
planalto acabava abrupto num “degrau” de uns dois quilôme-
tros de altura - o equivalente a um edifício de 700 andares, se 
existisse algum. Pra baixo, desta vez, se estendia uma larga e 
ondulada planície que ia dar no mar.  

Mas... seria mesmo o mar? Pois da altura em que estavam 
podiam ver que do outro lado desse mar havia terra. Mais exa-
tamente: montanhas como as do lado de cá.  

                                                      

1Cap. 23. 
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– É o Mar Vermelho, esclareceu Idriss. A costa do lado de cá 
se chama Eritréia, da palavra grega pra  vermelho (erythrós).1 

... O outro lado é aquela ponta da Península Arábica quase 
abraçada pelo Chifre da África, o atual Iêmen. Desde há milê-
nios há intenso trânsito de gente e cultura entre esses dois 
lados do mar, que em várias ocasiões foram partes de um só 
império, com a capital às vezes na Arábia, às vezes na África.  

O tapete se aproximava do mar. Idrissa comandou-o pra que 
parasse, como um helicóptero, e mostrou:  

– Aqui no estreito Bab-el-Mandab apenas 30 km separam 
África e Ásia. É o portão de entrada para o Mar Vermelho, que 
leva até as portas das civilizações mais antigas - Egito e Pales-
tina - e de lá para Grécia, Roma e todo o mundo mediterrâneo. 

... “Portão afora”, por outro lado, temos o Índico, palco do 
mais movimentado comércio ligando África, Pérsia, Índia, 
Indonésia e China, como vocês já sabem. 

... Vocês já imaginaram a importância estratégica do reino 
que dominava este estreito? 

... O nome desse reino era Sabá. Seu coração ficava lá no Iê-
men, porém seu povo e cultura se espalhavam também para cá, 
montanhas adentro. Do casamento das heranças kushita e sabe-
ana é que nasceu esta cultura única, a Etíope.  

                                                      

1Em 1993, a Eritréia, de maioria muçulmana, se desligou mediante um ple-
biscito da Etiópia, da qual ora fez parte, ora foi independente no correr da 
história. Para tais acontecimentos recentes sugerimos consultar o Almanaque 
Abril. 
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33: Os Primeiros ArranhaOs Primeiros ArranhaOs Primeiros ArranhaOs Primeiros Arranha----Céus do PlanCéus do PlanCéus do PlanCéus do Planeeeetatatata    
Idriss prosseguiu:  
– Durante milênios a região de Sabá, também já chamada de  

“Índia Menor”, foi um dos lugares mais avançados do mundo. 
Vem daí boa parte da fama de um Oriente de fabulosa riqueza.  
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... Por um lado, tinha o que falta ao resto da Arábia: uma 
exuberante agricultura, apoiada pelo bom solo vulcânico e 
pelas chuvas de monções.

1
 

... Por outro, era o grande mercado de ouro, marfim, sedas, 
perfumes, especiarias, ceras, peles... todos os encantos do 
Oriente e dos trópicos. Dêem uma olhada: 

Idriss pegou de novo o Interfer, regulou-o e anunciou:  
– Ano 1000 depois de Cristo, 5245 do calendário egípcio, 

época em que as atuais metrópoles do Ocidente, como Paris, 
eram ainda cidadinhas obscuras e - é preciso dizer - terrivel-
mente sujas. 

A janela se formou, e lá estavam campos verdíssimos ponte-
ados aqui e ali de castelos. As plantações eram todas em terra-
ços - uma forma de proteger o solo contra a erosão, coisa que à 
beira do ano 2000 os agricultores do Brasil ainda custam a 
acreditar que é necessária. A paisagem rebrilhava de represas 
de onde saíam aquedutos, muitas vezes de mármore.2 

– Dêem só uma olhada em San'aa, a capital: 
– Que loucura!  
Eram edifícios de cinco a dez andares. A aparência seria a de 

uma cidade moderna se não fosse o rico rendilhado decorativo 
das paredes e janelas, dando ao conjunto um ar de sonho. Tu-
do isso em meio a jardins cheios de flores e frutos.  

– E o mais importante de San'aa não é visível daqui de cima: 
é o eficiente sistema de limpeza e esgotos. Coisa que salvaria a 
Europa das terríveis pestes que ainda a devastarão por séculos, 
depois deste ano 1000.  

... Vejam também Shibam, no reino vizinho de Hadramaut:  
– !!! 
No meio de uma área desértica se levantava uma sólida mu-

ralha cercando um vasto bloco de edifícios de 10 a 12 andares. 
– E mal se sabe há quantos séculos já estão aí! 

                                                      

1Ventos que sopram no Índico em épocas regulares, metade do ano pro norte, 
metade pro sul. 
2Aquedutos eram pontes por onde canais d’água abertos passavam sem per-
der o nível, já que não havia grandes canos. Os “Arcos da Lapa” onde hoje 
passa o bonde de Santa Tereza no Rio de Janeiro eram originalmente um 
aqueduto. Nem por isso o nome é “arqueduto”, como pensam alguns, pois 
deriva de “água” e não de “arcos”!  
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Depois de uns instantes de contemplação pasmada, Idrissa 
desligou o Interfer e prosseguiu: 

– Quase mil anos antes de Cristo os hebreus tinham firmado 
seu domínio lá na Palestina, e sobre eles reinava Salomão, que 
ficaria célebre tanto pela riqueza como pela sabedoria.  

... Ora, os hebreus eram um povo sem tradição marítima, ao 
contrário de seus vizinhos fenícios. Assim Salomão fez aliança 
com o rei fenício Hiram, da cidade de Tiro1, e sua frota conjun-
ta passou a navegar regularmente até Sabá.  

... Foi assim que a rainha de Sabá soube da fama de Salomão 
e foi a Jerusalém visitá-lo - uma história que dará muito pano 
pra manga, pois os árabes acham que ela se chamava Belkis e 
vivia do lado de lá, os etíopes que se chamava Magda e vivia 
em Aksum - que é pra onde vamos agora.2  

Para interessados em aprofundamento... 

Riqueza e desenvolvimento de Sabá: As imagens provém sobretudo das descri-
ções de EL MAS'UDI (séc. X) e Ibn BATUTTA (séc. XIV), apud DAVIDSON, VI, 1 (com-
plementadas com outras fontes). A hipótese que será mencionada no cap. 37 (domí-
nios do Egito até a Índia) é referida em E. L. NASCIMENTO, I,1,c. 

34: AksumAksumAksumAksum    
O tapete deslizou uns minutos pra norte beirando o mar, e aí 

virou para oeste, encarando as montanhas. 
– Aksum não fica longe da costa, mas seria uma longa via-

gem se não pudéssemos voar: está a 2000 m de altitude, no 
planalto de Tigré.  

... Vocês podem imaginar o que é a vida de um país onde em 
toda parte se encontram barreiras da altura de 2000 metros? 
Essa pode ser uma das razões por que a Velha Abissínia tem 
tido dificuldades de se adaptar ao século XX, que cultua a 
pressa.  

– Por que Abissínia?  
                                                      

1Hoje Sur, no Líbano. Fenício é um nome grego que pegou para os cananeus 
da costa. 
2Livros de três tradições mencionam a rainha de Sabá: a Bíblia (I Reis), que 
não menciona o nome; o Alcorão, que a chama de Belkis; e o Kebra Negast 
etíope, onde é chamada de Magda ou Makeda, conforme a fonte. 
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– Por causa dos habashan, nome árabe de uma das antigas 
tribos que deram origem a este povo. 

... A propósito: sugiro regular o tapete pro ano 1520 dC, 
pois aí estará em Aksum uma pessoa curiosa de se encontrar.  

Chegaram. Como era de se esperar, não faltavam palácios, 
igrejas e mosteiros, todos de pedra. O que mais chamava aten-
ção, porém, era um conjunto de monumentos muito altos - 
podem-se chamar de estelas ou obeliscos, embora não tenham 
a forma de base quadrada dos obeliscos egípcios. Tinham mais 
era a forma de espadas de pedra com ponta redonda.  

– Como vocês vêem, são feitos de uma pedra só - são monoli-
tos, pra quem gosta de grego. O maior tem 33 metros, a altura 
de um edifício de 11 andares. É o mais alto monolito conhecido 
na face da Terra. Infelizmente o único que chegará de pé ao 
século XX é aquele ali, todo entalhado de motivos decorativos 
sugerindo os andares de um prédio. Tem 21 metros, o equiva-
lente a 7 andares. São um exemplo da incrível maestria etíope 
no trabalho com rochas duras.  

– São recentes?  
– Não se sabe exatamente quando foram construídos, mas 

foi com certeza antes de Cristo. 
... Mas vamos. Vamos caminhar até a igreja Mariam Tsion, 

ou Santa Maria de Sião.  

Havia missa solene. Como é costume nas igrejas orientais, 
muitos sacerdotes e acólitos, muitas roupas cerimoniais, can-
tos e incensos. Nas paredes, inscrições num alfabeto que ne-
nhum de nossos amigos conhecia. Tentaram se esclarecer nu-
ma conversa porta afora. 
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– Pois esse é o próprio alfabeto etíope. As inscrições e a mis-

sa estão em gueez, a língua dos primeiros tempos do cristia-
nismo em Aksum. Essa língua foi mudando e acabou virando o 
amárico, que se fala aqui hoje ao lado de algumas outras lín-
guas. É mais ou menos como quando se dizia a missa em latim 
no Brasil, que fala português, que é uma língua derivada do 
latim.  

– E a missa aqui não era em latim?  
– Não, esta é uma igreja católico-ortodoxa, não católico-

romana.  
– Como é isso?  
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– É somente a igreja católica do lado ocidental da Europa 
que tem séde em Roma. A parte oriental tem sua chefia dividi-
da em vários patriarcados - Constantinopla é séde da igreja 
grega, Antioquia da igreja síria, Alexandria da igreja egípcia ou 
copta, etc.  

... A Igreja Etíope é oficialmente ligada ao Patriarcado de A-
lexandria e só no século XX constituirá um patriarcado autô-
nomo. Na prática porém é uma igreja independente, com seus 
próprios usos e costumes, e isso desde o ano 300 e pouco. Es-
tamos em um dos primeiros países cristãos do mundo. Sur-
preendente, não? 

– A esta altura não me surpreendo com mais nada... A idéia 
da África como um lugar primitivo está morta e sepultada.  

Todos aplaudiram alegremente a frase de Túlio. Nisso a mis-
sa terminou. Idrissa se pôs a observar atentamente as pessoas 
que saíam.  

– Ele deve estar aqui.  
– Ele quem, Idriss? – Mas nosso amigo estava concentrado.  
– Ah, só pode ser ele! 

Era um senhor branco, de uns 60 e poucos anos, acompa-
nhado da mulher - etíope -, filhos e netos. Ia passando quando 
ouviu um comentário qualquer de nossos amigos, e quase sal-
tou:  

– Não é possível! Terei ouvido falar...  português?  
– Sim senhor! – adiantaram-se Túlio e Cristiano.  
– Mas... como é possível? E de que região são os senhores? 

Não reconheço esse vosso acento.1 
– Já vamos explicar, mas é um pouco complicado... O senhor não 

se incomodaria de dizer antes... quem é o senhor?  
– Pois não, pois não! Pero de Covilhã, ao seu dispor. 
– Pero de Covilhã, o agente secreto português!? 
– Se o senhor quiser chamar assim... 
 
Por uns instantes houve pura perplexidade. Foi Túlio quem 

retomou pé na situação, tomando a iniciativa de perguntar: 
– Sr. Pero, há quantos anos mesmo o senhor está na Etiópia?  
– Há... vejamos... há quase 30 anos. Desde 1490 e pouco.  

                                                      

1Sotaque. 
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– É, fica mesmo difícil de explicar – disseram nossos amigos 
consigo. – O senhor acredita que seja possível viajar no tem-
po? Vir de uma outra época?  

– Ora, nesses meus anos de Oriente já vi tantas coisas fan-
tásticas... Não duvido de nada.  

– Pois então, Sr. Pero. A gente vem do Brasil. É uma terra a 
oeste do Atlântico que os portugueses começaram a colonizar 
faz 20 anos; isto é, depois de sua chegada aqui.  

– A terra que o Rei Dom João mantinha em segredo! Então 
eles conseguiram! 1 

– Só que a gente vive... quase 500 anos mais tarde, entende? 
Virou um país com muitas cidades maiores que Lisboa, que 
falam todas português.  

– Impressionante! E o Oriente? A Índia? Eles conseguiram?  
– Faz 22 anos que Vasco da Gama chegou lá.  

Idrissa interveio:  
– Senhor Covilhã, dentro de poucos dias chegará aqui uma 

missão portuguesa, chefiada por Rodrigo de Lima e pelo Padre 
Francisco Álvares.  

– Louvado seja Deus!  
– Os senhores terão quanto tempo quiserem pra pôr as notí-

cias em dia. Se me permite, nós gostaríamos muito de ouvir 
como o senhor chegou aqui e o que o senhor aprendeu da Eti-
ópia.  

– Mas como não! É uma grande satisfação! Vamos fazer uma 
coisa: convido-os a almoçar na minha casa, e aí posso contar 
com o devido vagar.  

... Mas antes: já viram a igreja? É o santuário mais sagrado 
da Abissínia. Guarda uma relíquia...  Os padres dizem que é a 
verdadeira Arca da Aliança, contendo as Tábuas da Lei que 
Deus deu a Moisés.  

– Podemos ver?  

                                                      

1Os historiadores modernos acham que o Rei Dom João II já tinha conheci-
mento do Brasil antes de Cabral. Alguns, como VAN SERTIMA, acham até que 
foram justamente os africanos da Costa Ocidental que contaram aos portu-
gueses e a Colombo que existiam terras do outro lado do Atlântico, pois já o 
teriam cruzado inúmeras vezes. Mas este não é assunto para agora... 
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– Não, não: como nos tempos bíblicos, só há um sacerdote 
vivo que entra no Santo dos Santos e a vê. O que se vê em to-
das as igrejas são reproduções pequenas da arca, os tabots.  

– Mas como...  
– Senhores, permitam-me: encaminhemo-nos para minha 

casa. Lá eu contarei o que sei.  

35: O Destino de um Espião PortO Destino de um Espião PortO Destino de um Espião PortO Destino de um Espião Portuuuuguêsguêsguêsguês    
Seguiram pelas ruas de Aksum em verdadeira procissão - os 

viajantes do tapete misturados aos filhos e netos de Covilhã. 
Logo Túlio, Cristiano e Idriss tinham uma roda de crianças 
pelas mãos, quando não pelos ombros e cabeça. Também a 
professora Beatriz inventava brincadeiras, ouvia e contava 
histórias, ou respondia perguntas das adolescentes sobre sua 
vida em outra época e lugar. Logo ao chegar na casa, porém, 
nossos amigos cobraram do anfitrião que relatasse a sua histó-
ria, enquanto a família se preparava para servir a comida.  

– Foi em 1467 que saí de Portugal a mando de D. João II, eu 
e meu companheiro Alfonso de Paiva. Fomos escolhidos por-
que falávamos o árabe com perfeição.  

... Nossa dupla missão era: localizar os fornecedores últimos 
das especiarias que chegavam através de Veneza e dos merca-
dores mouros1, e conseguir informações mais exatas sobre o 
Reino do Preste João.  

... Na verdade desde o tempo das cruzadas os soberanos e 
serviços secretos da Europa já sabiam que esse reino era a Eti-
ópia - mas chegar aqui era o problema. Os mouros dominavam 
todos os acessos, e não gostariam de ver uma aliança entre 
cristãos onde eles ficassem “no recheio”. Por isso nosso disfar-
ce.  

Idrissa pensou consigo nas vantagens que há em ser do sé-
culo XX, onde é possível a amizade entre muçulmanos e cris-
tãos sempre que ambos são esclarecidos. É claro que na casa 
deste senhor do século XV não era conveniente revelar que ele 

                                                      

1Na época os europeus chamavam “mouros”  aos muçulmanos em geral, não 
só ao povo do Noroeste da África como seria mais certo. 
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mesmo era “mouro”.  E afinal, Covilhã não poderia se queixar, 
já que ele mesmo tinha andado disfarçado entre os mouros...  

O relato prosseguia:  

– Passamos por Barcelona, Nápoles e Rodes (na Grécia), e fi-
nalmente desembarcamos em Alexandria, onde a comunidade 
cristã ainda mantém seu espaço. De lá podíamos seguir por 
terra, desde que disfarçados - e foram anos de disfarce até 
chegar de novo a um território cristão: este aqui.  

... Fomos ao Cairo, onde nos juntamos a uma caravana mou-
ra que ia para Áden.  

– No Iêmen – esclareceu Idriss.  
– Lá, devido a nossa dupla missão, Alfonso e eu nos separa-

mos: eu tomei o rumo da Índia, ele deveria ter vindo para cá. 
Só Deus, porém, sabe o que lhe passou. Nunca mais soube 
dele, pobre Alfonso.  

Idrissa lembrou que nunca ninguém mais soube dele, mas 
achou melhor continuar só ouvindo: 

– Eu, de minha parte, cheguei ao que queria descobrir: 
Calicut. De lá passei por Goa e por Hormuz, porta da Pérsia, e 
embarquei para as costas da África, rumo ao sul.  

... Aí fui de cidade em cidade até Sofala, e fiquei sabendo que 
era possível navegar pelo sul até o ocidente, o Mar da Guiné.  

– A parte do Atlântico abraçada pela África – complementou 
o Dr. Guerreiro.  

– Diziam, é claro, que não havia nada o que fazer por lá; que 
o mundo civilizado terminava em Sofala.  

... Pois bem: regressei daí passo por passo até o Cairo, onde 
tive a felicidade de encontrar dois colegas do serviço portu-
guês. Eles vinham com a mesma missão, já que havíamos par-
tido há dois anos e não havia notícias de nós.  

... Decidimos que eles levariam ao rei o relatório do que eu já 
havia descoberto, e eu prosseguiria em busca da terra do Pres-
te João.  

... Havia, é claro, muitos segredos a desvendar, e viajei mui-
to, antes de chegar aqui. Fui à Arábia. Sempre passando por 
mouro, juntei-me às peregrinações e fui conhecer suas cidades 
sagradas de Medina e Meca...  

– Essa história é espantosamente parecida com a de um a-
gente inglês, Sir Richard Francis Burton, que andou revirando 
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Índia, Arábia e África no século XIX – observou a professora 
Beatriz. – Burton, a propósito, foi cônsul em Santos, no Brasil 
e traduziu pro inglês Os Lusíadas de Camões.  

Pero de Covilhã continuou:  
– Depois desembarquei em Zeila...  
– Na atual Somália...  
– ... já sabendo que seria a melhor porta para o reino do 

Preste João. Aí tive que exercitar minhas artes ao máximo para 
me aproximar deste reino ainda como mouro, e do lado de cá 
ser reconhecido desde o primeiro momento como cristão.  

... De um modo ou de outro cheguei, no ano de 1493, e fui 
muito bem recebido pelo jovem neguz Iskindir. Infelizmente 
no ano seguinte o neguz morreu em combate. A situação polí-
tica dentro do reino estava confusa, e aliás ainda está. Por sor-
te a rainha Eleni continuou a tratar-me bem, e a aproveitar 
meus conhecimentos sobre a Europa e sobre as terras dos 
mouros.  

... Os etíopes, enfim, deram-me as maiores honras, como os 
senhores podem ver. Mas por lá suas razões não me deixaram 
mais sair daqui. Recebi a mão de uma nobre dama da corte, 
tive aqui meus filhos, meus netos... Senhores: a esta altura, por 
que razão haveria de sair?  

... Gostaria apenas de passar tudo o que sei ao novo rei...  
– Dom Manuel...  
– ... pra que ele nos envie reforços. Os mouros de Harar têm 

nos ameaçado gravemente. Há onze anos a rainha mandou 
uma embaixada a Portugal, mas ainda não tivemos resposta. 
Agora os senhores dizem que uma embaixada de lá está para 
chegar...  

– A qualquer momento.  
– Louvado seja Deus! 

Essa conversa deixou nossos amigos pensativos sobre como 
os homens vivem invocando Deus em benefício de seus inte-
resses parciais, sem entender que, como pai de toda a humani-
dade, Ele não toma partido de um ou de outro irmão, mas quer 
que todos vivam em paz... A esta altura já tinham visto pelo 
outro lado as barbaridades que os portugueses cometeriam em 
sua missão “cristã”, acreditando mesmo que isso agradava a 
Deus... Túlio suspirou e disse:  
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– Será que um dia os homens vão entender?  
Não foi preciso explicar. Todos tinham pensado a mesma 

coisa. 

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 34 E 35) 

Covilhã: Há divergências consideráveis entre as enciclopédias consultadas. O qua-
dro oferecido pela Britannica não só parece mais consistente, como também é de 
longe mais interessante para nossos fins. As datas foram complementadas a partir 
de COSTA E SILVA, pág. 587. Observe-se que o nome é registrado com diversas vari-
antes: Pero/Pedro, da/de, Covilhã, Covilham, Covilhão. 

Descoberta antes de Cabral: Um artigo assinado por Mauro M. dos PRAZERES na 
revista “Limite” de jan. 94 faz um interessante apanhado sobre o assunto, referindo-
se a historiadores como Armando Cortesão, Jaime Cortesão e Assis Cintra. 
   Francisco Pinto Cabral, em obra não consultada (O Português Salvador Fernandes 
Zarco, Ed.Thesaurus, Brasília, 1994) defende a presença do português Diogo de 
Teive na América em 1452. 
   Quanto à presença africana na América pré-colombiana, tem sido investigada há 
mais de cem anos. Em 1976 VAN SERTIMA publicou um vasto apanhado a respeito, 
They Came Before Columbus (Eles Vieram Antes de Colombo). Infelizmente, na re-
dação do presente livro pudemos contar apenas com a resenha desse trabalho por 
E. L. NASCIMENTO. 

Padre Francisco Álvares: Membro da delegação que encontrou Covilhã na Etiópia 
em 1520, escreveu o primeiro relato ocidental detalhado sobre essas região: a Ver-
dadeira Informação das Terras do Preste João.  

36: A EndjerA EndjerA EndjerA Endjera e o Mistério da Arcaa e o Mistério da Arcaa e o Mistério da Arcaa e o Mistério da Arca    
Nesse momento foi anunciada a endjera. Dirigiram-se todos a 

lavar as mãos - os da casa guiando os visitantes -, e em seguida 
foi trazido um turíbulo queimando incenso. A mesa e em torno 
foram defumados, o turíbulo colocado do lado de fora da porta 
principal, e aí se disse uma oração em gueez. Só então foi colo-
cada na mesa uma grande bandeja contendo a endjera e o uót.   

– A palavra endjera é como “pão nosso de cada dia” – explicou 
o filho mais velho de Covilhã: – Se refere a este pão, mas além 
disso significa “comer” ou “comida” em geral. 

Tratava-se de um “pão em folhas”, como panquecas ou cha-
pátis. Cada pessoa pegava sua porção de uót, um guizado 
temperadíssimo, com a própria endjera, direto da bandeja 
central. 
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– O uót pode ser de carne de vaca ou de carneiro, como este 
aqui – explicou a esposa de Pero. – O segredo está na mistura 
de pimentas e outras especiarias. 

A boca era refrescada com goles de suha, uma espécie de cerveja 
caseira, à base de cevada. Conversas disto e daquilo rolavam, des-
preocupadas, em puro clima de confraternização. 

Foi apenas depois de terminada a refeição e as mãos lavadas 
de novo, que Cristiano tomou a iniciativa:  

– Senhor Pero, o senhor ficou de nos contar o que sabe sobre 
a Arca da Aliança... Estamos curiosos.  

– Ah sim! É claro.  

... Como os senhores sabem, na história bíblica a Arca era 
uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, construída 
baixo instruções divinas expressas. Foi lá que Moisés guardou 
as “tábuas” de pedra contendo a lei dada por Deus aos he-
breus, ou povo de Israel. Era o sinal da presença de Deus entre 
o povo, e por séculos foi guardada na “tenda da reunião”, até 
que Salomão construiu o grande templo de Jerusalém, transfe-
rindo a arca para lá.  

... Pois bem, existe aqui na Etiópia um livro chamado “A Glória 
dos Reis” (Kebra Negast), que conta a seguinte história:  

Em tempos antigos os etíopes eram governados apenas 
por rainhas, escolhidas entre donzelas, as quais ficavam 
proibidas de casar. Tal era a situação de Magda, Rainha de 
Sabá, que reinava a partir de uma aldeia próxima ao local 
da futura Aksum.1 
A rainha ouviu falar da sabedoria de Salomão e apaixo-

nou-se por ele de coração. Decidiu visitá-lo e partiu para 
Jerusalém, levando riquíssimos presentes, e lá ficou por sete 
meses.  
Quando estava para partir, Salomão teve o sentimento de 

que talvez o Senhor lhe tivesse trazido aquela mulher cheia 
de beleza e inteligência para que tivesse um filho dela. De-
vido à antiga interdição abissínia, Salomão teve de lançar 

                                                      

1 Este tipo de história costuma conter fatos mesclados com símbolos e mitos 
reciclados de várias fontes. Aqui “Sabá” não fica na Península Arábica mas no 
próprio continente africano. Quanto ao nome da rainha, ver rodapé no 
cap. 32. 
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mão de vários estratagemas, mas enfim a rainha concor-
dou.  
Nessa noite, Salomão teve um sonho: um Sol resplande-

cente, que iluminava a terra de Israel, se deslocava para a 
Etiópia, e ficava lá para sempre.  
Pois bem: a rainha se foi, e lhe nasceu um menino que re-

cebeu o nome de Menelik. Quando este cresceu, quis 
conhecer e aprender do pai, e a rainha o mandou a 
Jerusalém. Junto foi  o pedido de que Salomão sagrasse 
Menelik, a fim de que os etíopes pudesse enfim ter um rei 
homem. 
O rei hebreu concordou, e quando chegou a hora de o jo-

vem partir, ordenou aos nobres de Israel que mandassem 
seus filhos mais velhos com Menelik para a Etiópia, a cons-
tituir sua corte.  
Acontece que esses jovens não podiam suportar a idéia de 

viver longe da Arca da Aliança, a fonte da força e inspi-
ração de Israel. Como a viagem era inevitável, decidiram 
que levariam a Arca consigo, sem contar nada a Menelik.  
E era essa mesmo a vontade do Senhor, pois a viagem 

transcorreu de milagre em milagre: os carros e animais 
voavam, fazendo em um dia o percurso de treze, passando 
por sobre o mar que os saudava com ondas alegres, e assim 
por diante. Salomão, mesmo entristecido, teve que aceitar 
que o Senhor tinha escolhido uma nova terra, a terra abis-
sínia ou etíope. 

– Enfim – concluiu Pero de Covilhã – se é verdade não sei, 
mas os etíopes dizem ser essa o origem dos seus reis e da arca 
que está guardada em Mariam Tsion.  

37: A Outra História da ArcaA Outra História da ArcaA Outra História da ArcaA Outra História da Arca    
– Pelo que eu tenho estudado – interveio o Dr. Guerreiro – 

essa pode ser uma explicação fantasiosa de um acontecimento 
verdadeiro.  

Todos se voltaram pra ouvir:  
– Parece que esse livro, o Kebra Negast, só foi escrito em 

1300 e pouco, quando os reis precisavam reforçar sua autori-
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dade. No entanto a devoção à Arca da Aliança existe no país 
desde há muito, muito tempo.   

... Naturalmente os estudiosos ocidentais sempre considera-
ram a arca de Mariam Tsion uma imitação, e a história toda 
como superstição. Mas, por outro lado... a verdadeira arca de 
fato sumiu de Jerusalém, e ninguém sabe se ainda existe ou 
onde está. Isso até deu origem a filmes de aventura como “Ca-
çadores da Arca Perdida”.  

... Em 1992 um pesquisador inglês publicará os resultados de 
cinco anos de andanças e pesquisas, dizendo que a arca de Ma-
riam Tsion é a verdadeira. No século XX estará numa capela 
especial mandada construir por Hailé Selassié, sem interrom-
per a tradição de que apenas um sacerdote vivo, o Guardião da 
Arca, pode vê-la.  

– Mas como veio parar aqui?  
– Segundo esse senhor Graham Hancock, quando lá por 

650 aC o rei hebreu Manassés introduziu cultos a outros deu-
ses no templo de Jerusalém, sacerdotes zelosos teriam levado 
a arca para um templo construído pela comunidade judaica na 
ilha de Elefantine, no Egito.  

– Conhecemos essa ilha!  
– E esse templo de fato existiu. Uns 200 anos mais tarde, po-

rém, essa comunidade teria se retirado para o Lago Tana, fonte 
do Nilo Azul...  

– Conhecemos esse lago!!!  
– ... contruindo outro templo na Ilha do Perdão. Ora, sabe-se 

que a região ao norte do Lago Tana sempre concentrou a mai-
oria dos falachas, negros seguidores do judaísmo, que existem 
ainda no século XX. Os falachas não possuem os livros mais 
recentes do judaísmo, como o Talmud, o que prova a an-
tigüidade da sua tradição.  

... Além disso, provavelmente é verdadeira a história de que 
uma rainha de Sabá foi visitar Salomão, e mesmo que ela vi-
vesse lá no Iêmen e não em Aksum, o intercâmbio cultural 
entre essas duas regiões era forte. Alguns autores creem que 
Sabá, nessa época, tinha domínios desde o Egito até a Índia - 
mas mesmo se não for assim, é fato seguro que havia ligação 
cultural entre a Etiópia e Israel pelos dois lados: o kushita (do 
Nilo) e o sabeano. 
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... Assim, quando no ano 341 dois jovens cristãos vieram pa-
rar aqui, o conhecimento do Antigo Testamento era bastante 
amplo na sociedade etíope, que não teve dificuldade em enten-
der a linguagem da nova fé. Muito rapidamente se formou uma 
Igreja Etíope que - agora segundo o Sr. Hancock - teria “her-
dado” a arca da comunidade da Ilha do Perdão, levando-a para 
a igreja de Mariam Tsion.  

– E esses dois jovens cristãos? – perguntou alguém.  
– São os irmãos Frumêncio e Edésio – interveio Pero de Co-

vilhã. – Aqui a história deles é tão conhecida como a dos após-
tolos Pedro ou Paulo na igreja do Ocidente. 

38: A História de Frumêncio e EdA História de Frumêncio e EdA História de Frumêncio e EdA História de Frumêncio e Edéééésiosiosiosio    
– Frumêncio e Edésio eram dois irmãos da cidade de Tiro. – 

Desta vez era o filho mais velho de Covilhã quem tomava a 
iniciativa de contar. – Eram jovens e cristãos, o que naquela 
época não era coisa corriqueira, mas indicava coragem: naque-
la época os romanos mandavam em todo o Mediterrâneo, até 
lá na Palestina, e fazia poucos anos que haviam parado de per-
seguir os cristãos.  

... No ano 341 os dois embarcaram em um navio para as Ín-
dias, junto com seu mestre, o filósofo Merópius. Edésio era 
meninote, Frumêncio um pouco mais velho. A viagem de ida 
correu sem problemas. Na volta, porém, havia uma situação de 
conflito entre a Etiópia e Roma devido à quebra de acordos, e o 
navio foi atacado ao fundear em um porto do Mar Vermelho. 
Merópius e todos os outros foram mortos em combate. Edésio 
e Frumêncio, únicos a escapar, foram encontrados mais tarde 
estudando embaixo de uma árvore, e trazidos como escravos 
ao neguz, ou seja, o rei de Aksum.  

... Pouco a pouco o imperador foi reparando que os dois jo-
vens escravos brancos tinham grande cultura e que eram dig-
nos de confiança. Edésio passou a servidor de vinho real... 

– Isso é que é confiança!... 
– ... e Frumêncio a encarregado da correspondência e tesou-

reiro.  
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– É a história do avô de Púchkin em negativo! – observou 
Túlio.1 

– Quando o rei morreu, a rainha regente deu liberdade aos 
irmãos, mas pediu que permanecessem na corte colaborando 
na educação dos príncipes.  

– Era o primeiro contato da Etiópia com a cultura do Medi-
terrâneo?  

– De modo nenhum. A língua grega era comum na corte já 
bem antes de Cristo.  

... Pois bem: os irmãos aproveitaram a oportunidade para di-
fundir e defender o cristianismo, que a essa altura já existia entre 
o povo. Quando chegavam mercadores cristãos à corte, Frumên-
cio pedia ajuda para as comunidades locais.  

... Quando o príncipe Ezana atingiu a maioridade e tornou-se 
neguz os irmãos pediram para regressar à sua terra. Edésio ter-
minou dirigindo a comunidade cristã de Tiro.  

– Foi lá – complementou o Dr. Guerreiro – que Edésio 
encontrou o escritor romano Rufino, através de quem a 
história ficou conhecida no Ocidente.  

– Já Frumêncio foi a Alexandria pedir ao patriarca Atanásio 
que mandasse um supervisor oficial para os cristãos etíopes2. 
Atanásio consagrou o próprio Frumêncio, que regressou à Eti-
ópia e logo batizou a família real. Pouco tempo depois podia-se 
ver o símbolo da cruz nas moedas de ouro do Reino de Aksum.  

– É bom lembrar que mal fazia 20 anos que o cristianismo 
tinha sido admitido por Roma! – lembrou o Dr. Guerreiro. 

A esposa de Pero de Covilhã acrescentou:  
– Pouco mais tarde vieram nove monges sírios que levaram o 

cristianismo além de Aksum, ganhando a admiração do povo 
pela vida de trabalho e modéstia que levavam nos mosteiros 
que fundavam pelo interior. São conhecidos como Os Nove 
Santos, enquanto Frumêncio é chamado Abá Salamá, ou seja, 
Pai da Paz. 

Pero concluiu: 
– Foi assim, enfim, que surgiu aqui no seio da África um dos 

primeiros países cristãos do mundo.  

                                                      

1Cap. 10. 
2Em grego super-visor se diz epí-skopos, e daí saiu a palavra bispo.  
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... Mas, a propósito – lembrou Covilhã – os senhores estive-
ram em Lalibela?  

– Ainda não.  
– Pois precisam ir. Não sei se em algum lugar do mundo a 

arquitetura cristã realizou obras tão exóticas.  
– É de fato nosso próximo destino – interveio Idriss. – Temos 

prevista lá uma reunião geral. Sr. Pero, a hospitalidade de vocês 
está maravilhosa, mas precisamos seguir...  

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 36 A 38) 

Endjera: Baseamo-nos no depoimento da advogada paulista Orlanda Campos GEN-

TILE, A Etiópia que Eu Vi, e parcialmente em PANKHURST. 

Arca da Aliança: O trecho bíblico da história se encontra em Êxodo cap. 24, 25 e 
seguintes, e em I Reis 8. O conteúdo da lenda relatada no Kebra Negast encontra-se 
em COSTA E SILVA cap. 6, incluindo fragmentos da transcrição em português seiscen-
tista pelo jesuíta Pero Pais. A hipótese moderna de seu deslocamento para a Etiópia 
é defendida por Graham HANCOCK a partir de cinco anos de pesquisas de campo 
(ver Bibliografia). 

Posicionamento da Etiópia na tradição judaico-cristã: O Kebra Negast pode até 
só ter sido posto no papel depois de 1300 dC (segundo os autores seguidos por 
COSTA E SILVA), mas seria pouco provável que sua simbologia não refletisse um sen-
timento real da cultura etíope em relação à corrente religiosa judaico-cristã. Em nós 
ocidentais o primeiro contato com esse mythos provoca não raro a impressão de 
uma apropriação indébita e espantosamente sem cerimônia da tradição alheia. Isso 
apenas revela, no entanto, o quanto de preconceito ainda pode jazer oculto em nós.  
   Cabe lembrar que 350 anos depois de Salomão Jerusalém terá seu templo destru-
ído e sua população escravizada. A independência judaica será parcialmente restau-
rada em algumas ocasiões, porém desde 135 dC, com a interdição total de Jerusa-
lém aos judeus pelos romanos, não haverá nem sombra de estado judaico na Pales-
tina até o século XX. A simples lembrança desse fundo histórico pode nos ajudar a 
ver o mythos com uma perspepctiva mais conseqüente.  
   Lembre-se ainda a história do batismo de um alto funcionário de “Candace, rainha 
da Etiópia”, em de Atos 8:26-39. Na época a palavra Etiópia designava Kush, sendo 
“candace” ou “kentake” o título da soberana. À parte o fato de que Kush é uma das 
fontes da “nova Etiópia”, Nilo Azul acima, salientamos o detalhe de que “o etíope ti-
nha vindo a Jerusalém para adorar”, claro atestado do grau de presença da fé javista 
África adentro (sem nem falar aqui de suas possíveis origens africanas, tema tocado 
no cap. 23).    
   Não há exagero, portanto, quando a cultura etíope se comporta como absoluta-
mente “de casa” no contexto judaico-cristão. Existe de fato um entranhamento desde 
as origens, e sem dúvida maior que o de qualquer região européia!  

Frumêncio e Edésio: Todas as fontes, inclusive o Dicionário dos Santos de Donald 
ATTWATER, remetem a Rufino, escritor cristão romano (ca. 345-410), que diz ter ouvi-
do o relato da boca do próprio Edésio, em Tiro. Naturalmente os nomes estão latini-
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zados. Para Frumêncio, COSTA E SILVA menciona também as versões Frémnatos ou 
Fremonatos, que soam gregas. Alguns detalhes importantes da história foram en-
contrados somente em PANKHURST. 

Rei Ezana: Os irmãos Ezana e Sezana (She'azana) parecem ser os mesmos Abra-
ha (Abrá) e Atsbaha (Asbá) de outros documentos. O uso de diferentes nomes em 
diferentes fases da vida é comum entre os monarcas etíopes, como podemos ver a-
inda em Tafári / Hailé Selassié. 

Relações Etiópia-Roma: Segundo o historiador Procópio, Justiniano (482-565), im-
perador de Bizâncio, tinha trato com o neguz para que os etíopes lhe comprassem 
na Índia grandes quantidades de seda da China, evitando que os persas açambar-
cassem o mercado. Apesar de esse dado não ter cabido em nossa história por ra-
zões cronológicas, parece-nos digno de menção. 

39: A Mãe do Trigo Passa FomeA Mãe do Trigo Passa FomeA Mãe do Trigo Passa FomeA Mãe do Trigo Passa Fome    
Logo após a previsível sessão de despedidas viram-se de no-

vo voando sobre a infinita sucessão de vales. Túlio reparou 
desta vez na grande quantidade de plantações, inclusive nos 
altos terraços das encostas. 

– A Etiópia – falou Idriss – é uma das terras que merecem o 
nome de “mães da agricultura” no planeta.  

– Mas como, Idriss? A gente está acostumado a ver o nome 
Etiópia como sinônimo de fome...  

– Pra ver as voltas que o mundo dá! Nos anos 80 do sécu-
lo XX houve de fato grande fome na Etiópia devido à coin-
cidência da instabilidade política com uma terrível seca.  

... O mundo todo resmungou pra mandar ajuda, como se a 
causa fosse “a incompetência desses africanos”. Na verdade a 
agricultura tradicional etíope tem muito a ensinar ao mundo 
ainda hoje, especialmente quanto à preservação de linhagens 
de plantas. Caso conhecessem melhor o assunto, os que res-
mungaram entenderiam que a tal ajuda não passava de uma 
retribuição, pois grande parte das plantas alimentares deste 
mundo saiu daqui.  

– Quê plantas, por exemplo?  
– Olhe, não posso dizer muito pois não sou especialista, mas 

começa pela bebida mais popular do mundo, o café, e segue 
com um dos temperos mais populares: a mostarda. Já imagi-
nou as lanchonetes e bares deste mundo sem essas duas coi-
sas?  
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... Mas tem mais: tem o melão e a melancia, o quiabo e o a-
grião. Tem o feijão-guandu, um dos melhores alimentos tropi-
cais para homens e animais, e tem o gergelim, que além de 
delicioso fornece um dos óleos mais saudáveis que existem. 
Tem diversos tipos de cará, que parecem batata mas são mais 
saudáveis, tem cereais como o sorgo e o painço... e tem nada 
menos que o chamado rei dos cereais: o trigo, de modo que a 
cada café com pão vocês deveriam agradecer à Etiópia. 

– O trigo!? Não, não é possível.  
– Existem muitas variedades de trigo, e é verdade que mui-

tas vêm de outras regiões, mas algumas das principais varie-
dades têm seu lar original aqui nestas montanhas e vales, co-
mo os especialistas demonstraram.  

– Pensei que já tivesse tido todas as surpresas desta viagem!  
– Pois estou certo que ainda terá muitas mais. Só por exem-

plo: não é apenas comida que o mundo deve à agricultura etío-
pe, mas roupa também: foi daqui que saíram as espécies mais 
importantes da principal fibra têxtil do mundo: o algodão. 
Assim não é só a cada café com pão que vocês deveriam lem-
brar da Etiópia, mas também a cada vez que vestem camiseta e 
jeans.  

 
Idrissa olhava a paisagem enquanto falava e conduzia o tape-

te. Nesse momento porém se voltou para Túlio e flagrou uns 
olhos molhados, a ponto de escorrer.  

– Ué, Túlio, o que foi?  
– É difícil de explicar, Idriss. No que você falou do algodão 

me veio a sensação de que o toque da camiseta era uma carícia, 
um abraço de mãe... Aí lembrei de um dia em que ouvi um 
pessoal fazendo piadas com a fome da Etiópia, um pessoal que 
não tem idéia nem do que é a Etiópia, nem do que é fome... O 
engraçado é que a lembrança não me deu raiva, deu é uma 
espécie de tristeza lá no fundo, difícil de explicar...  

– Eu entendo, meu amigo. Infelizmente não dá pra falar des-
te assunto sem tristeza.  

... Veja: a agricultura aqui tem milhares de anos, e alguns 
desses terraços já têm quase isso; mas, como vocês vêem, mui-
tos deles já estão abandonados. No século XX a maior parte 
terá interesse apenas arqueológico, e não agrícola. Em outras 
palavras, serão ruínas.  
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Idriss passou de súbito a mão nos fios dourados do tapete e a 
imagem estremeceu. Um instante depois anunciou:  

– Século XX.  
Num instante a paisagem tinha ficado mais seca, mais mal-

tratada, e havia muitíssimo menos plantações.  
– A decadência da agricultura é um fenômeno mundial. A 

indústria tomou seu lugar no centro da economia. Antes, qua-
se tudo o que os homens queriam comprar vinha da terra; hoje 
existem pra se desejar milhões de coisas feitas por máquinas, e 
os homens deixam muito pouco pra sustentar quem lhes dá de 
comer. 

... Lugares puramente agrícolas se tornaram marginais; rei-
nos importantes viraram escanteio do mundo. Isso tudo é mui-
to triste, e além disso é loucura: as pessoas nunca passarão a 
comer plástico! 

Por alguns instantes ficaram todos pensativos, mas aí Idrissa 
anunciou:  

– Chegamos a Lalibela.  

Para interessados em aprofundamento... 

Plantas originárias da Etiópia: Os passos decisivos do rastreamento da origem 
das plantas agrícolas foram dados pelo botânico russo Vavilov, que identificou os 
centros de diversidade genética que hoje levam seu nome, sendo a Etiópia um dos 
mais importantes. Os dados acima provêm de Pat Roy MOONEY e em parte de PUR-

SEGLOVE. Os carás aqui referidos são as dioscoreáceas, geralmente trepadeiras. 
Embora em inglês sejam chamados de yams não devem ser confundidos com o i-
nhame, taioba etc. (aráceas). 

40: Discretas CatedraisDiscretas CatedraisDiscretas CatedraisDiscretas Catedrais    
– Lalibela? Onde?! 
– Vocês já vão ver. Lalibela foi capital, com o nome de Roha, 

na dinastia zagüê. Depois virou uma vilinha de nada. Só so-
bram as igrejas.  

– Mas cadê as igrejas, Idriss? Não vejo nada!  
– Vejam. 
Idriss chegou o tapete bem na beirinha da garganta que corta 

o planalto.  
– Hã?!?  
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Ao nível do chão, abraçado pelo morro mas separado deste 
por uma funda vala, estava um terraço em forma de cruz. O 
piso do terraço, de uma pedra só, era todo trabalhado em rele-
vo.  

Só quando Idriss manobrou e desceu pra dentro do vale é 
que começaram a entender: aquele terraço era o teto de uma 
igreja enfiada no morro.  

– Esta é Beit Giorgis (Casa de São Jorge), apenas uma entre 
onze igrejas. O mais interessante delas vocês ainda não perce-
beram: é a feitura. Vejam:  

... Esse bloco inteiro foi separado do morro por uma vala. 
Em seguida começou a ser desbastado por fora e cavocado por 
dentro, até ser uma casca oca. Aí foram abertas as janelas e 
esculpidos na rocha os motivos decorativos.  
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... Também por dentro, tudo é esculpido da mesma rocha: as 
colunas, os arcos, as imagens de santos... Toda a igreja, enfim, 
foi feita de uma pedra só.  

 

Por um bom tempo não havia palavras, só queixos caídos. 
Andavam, admiravam detalhes e mal podiam acreditar. Fi-
nalmente Cristiano falou:  

– Mais inacreditável ainda que a construção, é o fato de isto 
não ser mais conhecido. Lalibela tinha que estar em todos os 
livros de arquitetura e artes plásticas do mundo! Como é que 
pode?  

– Realmente não dá pra entender. Quem sabe seja porque 
não combina com a imagem de primitiva que a África é força-
da a usar... 

 
As outras dez igrejas ficavam agrupadas no vale, seis de um 

lado, quatro do outro, separadas por um rio batizado de Jor-
dão, a exemplo do da Bíblia. Algumas eram maiores que Beit 
Giorgis, e com fachadas mais decoradas.  

– O que é notável em Beit Giorgis é sua forma de cruz.  
O vale fervilhava de religiosos. Alguns andavam com mulher 

e crianças, com todo o jeito de família.  
– ??? 
– Nas igrejas ortodoxas os monges não podem casar, mas os 

padres comuns podem – esclareceu o Dr. Guerreiro.   
Pediram informação a um deles:  
– Senhor, por favor, como é o nome de cada uma dessas 

igrejas?  
– Pois não: estas aqui são Beit Emmanuel, Beit Mercúrios, 

Abba Líbanos, Gabriel-Rufael... Aquelas são Beit Mariam, Beit 
Golgotha-Mikael e Beit Marcam. Aquela é Medhane Alem 
(Salvador do Mundo), a maior: tem 36 metros de comprimen-
to e 12 de altura (como 4 andares). 

Nesse momento alguém chamou o monge e ficaram sem sa-
ber o nome das outras duas. Idriss completou com o que sabia:  

– A tradição diz que foram construídas em 24 anos, com os 
anjos ajudando de noite - mas não é impossível que tenha de-
morado mais.  
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... O rei Lalibela, que acabou dando nome ao lugar, viveu em 
1200 e pouco. Ou seja, estas igrejas foram construídas ao 
mesmo tempo que as catedrais góticas da Europa. Parece que 
o espírito daqueles anos era mesmo o de construir igrejas de 
pedra, nos mais diversos lugares.  

– Com a diferença – comentou Cristiano – de que aquelas 
aparecem, e estas parecem ter sido feitas pra não apare-
cer... Quase um símbolo do que ia acontecer com a Europa e a 
África nos séculos seguintes... 

Mais uma vez o comentário deixou o grupo pensativo... Aí 
Idrissa chamou:  

– Vamos a um descampado aqui perto. Temos um encontro 
geral.  

De fato, enquanto andavam pelo vale, vários outros tapetes e 
grupos haviam chegado - mas pra tristeza de Túlio desta vez o 
grupo de Ayoká foi o último a chegar.  

 

41: A Mãe Fala nos Jardins de LalA Mãe Fala nos Jardins de LalA Mãe Fala nos Jardins de LalA Mãe Fala nos Jardins de Laliiiibelabelabelabela    
O lugar era apenas um campinho com uma espécie de estra-

do armado e decorado com panos. Por um bom tempo descan-
saram batendo papos informais, esparramados pela grama. 
Tudo estava simples e agradável, ninguém parecia precisar 
mais de nada - estarem ali juntos bastava.  

De repente, um zum-zum. No estrado, ao mesmo tempo sim-
ples e imponente, havia surgido a Mãe. 

Não haviam estado com ela desde o discurso de abertura na 
Universidade em Tombúctu - ou melhor: segundo o que ela 
havia dito (que era a própria África), tinham estado com ela o 
tempo todo, mas não nessa forma visível a um só olhar, capaz 
de pronunciar palavras humanas.  

– Amigos – começou a Mãe – boa parte do programa que 
preparamos pra este congresso já foi cumprido. Depois de idas 
e vindas pelo lado oriental do continente, voaremos de novo 
para o lado ocidental, desta vez pro colo onde deságua o rio 
Níger, o Golfo da Guiné. Faremos aí uma ou outra visita, e logo 
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teremos o nosso encerramento, depois do qual cada um de 
vocês voltará lá pra onde tem suas missões a cumprir.  

... Neste momento quero chamar a atenção de vocês pra uma 
coisa que estamos procurando mostrar com nosso programa: a 
riqueza e variedade de culturas deste continente.  

... Visitamos o Egito, que criou suas obras com uma ciência 
que nossa memória mal alcança, e dava para as forças sagradas 
nomes como Osíris, Ísis, Hórus, Amon. Visitamos cidades e 
reinos que exercitaram sua criatividade dentro das regras de 
vida ensinadas por Muhamad, e outros que criaram sob a ins-
piração dos ensinos de Moisés e de Jesus Cristo. E ainda pas-
saremos por terras onde as idéias do que é sagrado são dife-
rentes, onde os homens se inspiram em nomes como Xangô e 
Obatalá, Oxum e Iemodjá.1   

 
... Alguns podem ser tentados a perguntar: onde está a ver-

dadeira África?  
... Antes que sejam tentados a dizer: “a verdadeira África é 

aqui”, ou “a verdadeira África é ali”, aqui estou eu pra dizer: a 
verdadeira África pode ser encontrada se vocês olharem todos 
esses rostos em conjunto - mas jamais será encontrada se o-
lharem cada um deles sozinho.  

... A cultura de um povo é sua forma particular de ver o Uni-
verso e se relacionar com ele. Como é possível então (vocês 
podem perguntar) que as culturas sejam diferentes se o Uni-
verso é um só?  

... Ora, isso seria o mesmo que dizer: como é possível que as 
estrelas sejam diferentes se o Universo é um só?, ou como é 
possível que as flores sejam diferentes se o Universo é um só?  

... É simples, meus amigos: Deus ama a variedade. Ele 
criou diferentes tipos de flores porque quer um jardim colori-
do, e jamais vai aprovar um jardineiro que diga "a flor certa é 
só esta, vamos acabar com todas as outras". 

... E se a flor mesma quer dominar sozinha, matando as ou-
tras, nós chamamos essa flor de uma praga.  

... Mesmo assim, não é certo acabar com ela. No caso de um 
jardim, a gente usa técnicas pra não deixar aquela flor se espa-
lhar demais, já que a natureza da flor não muda. Já no caso 
                                                      

1Transcrevemos o som desses nomes com escrita brasileira, pois a escrita 
iorubá apresentaria dificuldades para nossos leitores. 
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das culturas e povos é diferente, pois a natureza do ser huma-
no é justamente essa: a de poder mudar e melhorar sempre 
mais.  

... Antigamente o deslocamento dos homens pela Terra era 
difícil. Os que viviam num lugar tinham pouca chance de se 
encontrar com os outros. Assim, as pessoas também foram 
ficando destreinadas de conviver com quem é diferente.  

... Hoje o mundo mudou a esse respeito - e a intenção é que 
tenha mudado pra sempre. Em outras palavras: nunca mais 
nenhum grupo vai viver isolado.  

... Percebem o que isso quer dizer?  
– ... ???  
– Quer dizer que vamos ter que usar a capacidade humana 

de mudar, e vamos ter que aprender a viver lado a lado com os 
diferentes, cada um respeitando a diferença do outro. Ou mu-
damos, ou nos arrebentamos todos até virar pó. 

... Agora, vocês podem estar dizendo: “por que é que a Mãe 
está fazendo esse discurso pra nós? Isso quem precisa ouvir 
são os brancos!”  

... E eu respondo: eles precisam sim, mas não só eles. 

... Vejam, filhinhos: como vocês sabem agora, nosso conti-
nente já foi mais iluminado que qualquer outro do mundo. E 
vejam só o tamanho das dores e problemas que ele enfrenta 
hoje! Não é de deixar perplexo o mais sábio dos homens?  

... Cultivem, por favor, essa perplexidade - como preparação 
para as palavras de despedida que direi a vocês em Abidjan. 
Até logo, filhinhos meus! 

 
Em uma fração de segundo, já não estava lá. Só as cores vi-

brantes de suas vestimentas ainda pareceram reverberar um 
instante no ar. As pessoas foram se encaminhando pros tape-
tes, serenas mas quietas. A viagem de volta estava pra come-
çar. 

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 41 E 42) 

Religiões: Não há como falar de história cultural sem falar de religião. É previsível 
porém que muitos vejam nesses trechos uma filosofice excessiva, preferindo que 
apenas narrássemos, deixando reflexões analíticas de lado.  
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Antes de mais nada, rejeitamos energicamente uma tal compartimentação do 
pensar.  

Além disso, as objeções discutidas aqui e no próximo capítulo (quanto às dife-
rentes culturas religiosas) são extremamente freqüentes. Escamoteá-lo apenas dei-
xaria um sentimento de ambigüidade e insegurança. Preferimos a política de pegar o 
touro justo pelos chifres.  

Ao não calarmos sobre o assunto, mas ao mesmo tempo não tomarmos partido 
contra ninguém, corremos o risco de desagradar a todos os partidos... Fazer o quê? 
Estamos convencidos de que se há pregação necessária neste momento é a do 
pluralismo e da tolerância; sem isso, nem sobreviveremos para discutir as ou-
tras questões.  

(Só há uma coisa que não se pode tolerar, e essa é a intolerância, ou numa ex-
pressão mais ampla, a opressão, entendida como qualquer tipo de intervenção na li-
berdade do outro – pois a tolerância que tolera a intolerância é suicida, e não cum-
pre sua missão). 

Lembramos que não apenas estes dois capítulos, mas também o cap. 7, os co-
mentários ao cap. 5, e a nota “Religiões” (Apêndice I) trazem contribuições ao tema.  

 

 

 

 

 
 

VERSÍCULO DA BÍBLIA EM LÍNGUA AMÁRICA E ALFABETO ETÍOPE  
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5.ª parte:  

VOLTANDO A NÓS 

42: A Luz e a Sombra das RelA Luz e a Sombra das RelA Luz e a Sombra das RelA Luz e a Sombra das Reliiiigiõesgiõesgiõesgiões    
Logo depois de decolarem diziam adeus ao planalto da Etió-

pia: a paisagem despencava abruptamente e lá em baixo res-
surgia a velha e conhecida savana. Cruzaram o Nilo Azul, já 
fora dos desfiladeiros, e pouco depois o Nilo Branco.  

– Resolvi não ir direto a oeste, pois a paisagem seria toda i-
gual. Indo um pouco mais pelo sul bordejamos as florestas da 
bacia do Congo. 

A viagem era longa. Túlio aproveitou pra perguntar a Idriss 
sobre uma coisa que lhe inquietava a cabeça.  

– Idriss, pra mim essa coisa que a Mãe falou lá no campo em La-
libela, a respeito das religiões, ainda está um pouco confusa. Por 
exemplo, ela falou da religião de Xangô, Iemanjá e outros nomes 
assim. Lá na igreja da minha mãe, em São Paulo, disseram que isso 
é superstição e feitiçaria, que não presta, que é coisa do diabo, en-
fim. Como é que fica?  

– Pra lidar com essa questão, meu amigo, a primeira coisa é 
entender o seguinte: na sua essência, as religiões são reve-
lações de luz, mas sempre existem sombras que se disfarçam e 
tentam pegar carona nelas. E eu falo de todas as religiões.  

... A minha religião, por exemplo, o islamismo: assim que 
surgiu ela representou uma luz pra muitos povos, espalhados 
por uma enorme área, promovendo um progresso fabuloso. 
Mas sempre vêm as sombras pegando carona: surgiram se-
nhores cinzentos, de mal com a vida, que resolveram usar a 
religião pra “descontar” todo o seu rancor. Resultado: em mui-
tos lugares e momentos a religião muçulmana virou sinônimo 
de opressão. As mulheres, principalmente, foram submetidas 
em alguns casos a terrores inimagináveis.  
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... Com certeza não é isso o que Deus, o Clemente, o 
Misericordioso, espera de nós!1 Essa não é a luz da nossa 
religião, mas a sombra que tenta pegar carona nela - entende? 

... Aliás, eu devo dizer que em boa parte da África, no Mali 
por exemplo, as mulheres mantiveram a cabeça erguida, fa-
zendo surgir uma cultura islâmica que não lhes tirava o lugar!  

... E o que dizer do cristianismo? – prosseguiu Idriss. –
 Mesmo nós muçulmanos reconhecemos que Jesus foi uma 
enorme revelação de luz; você pode ler o que se diz dele no 
Alcorão. E no entanto... a esta altura vocês já sabem das terrí-
veis destruições que se fizeram por aí, usando o nome dele.  

... Os europeus voltavam pra casa dizendo que tinham en-
contrado povos bárbaros: os astecas, por exemplo, que acha-
vam que pra agradar a Deus deviam sacrificar pessoas no alto 
de uma pirâmide. Mas o que é que os europeus faziam naquela 
mesma época, na sua própria casa? Quando achavam que uma 
pessoa tinha crenças erradas, colocavam essa pessoa viva nu-
ma fogueira. E achavam que estavam agradando a Deus!  

... Mais uma vez, isso não é a religião - são as sombras que 
pegam carona. 

... Pois o mesmo se pode dizer das religiões tradicionais 
africanas. Na sua essência, elas contêm uma enorme sabedoria 
e verdade, passadas de pessoa a pessoa desde tempos imemo-
riais. Mas aqui e ali sempre houve pessoas que quiseram usar a 
religião pra fins errados - por exemplo, pra garantir o seu po-
der e fazer mal aos inimigos “pelas costas”. E como em todas 
as partes, existiram falsos sacerdotes, sacerdotes que se cor-
romperam por dinheiro, coisas assim.  

... Em resumo, seria um erro negar que aconteceram coisas 
ruins sob a fachada das religiões africanas. Porém, mais uma 
vez, essa não é a verdadeira religião: são as sombras que pe-
gam carona. 

 
... Cada um, neste mundo, deve encontrar a forma que mais 

lhe serve pra se relacionar com Deus. Deus é muito grande pra 
que exista um jeito só de falar com ele. O importante é as pes-

                                                      

1Sempre que mencionam Deus “pra valer” os muçulmanos usam essas pala-
vras. 
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soas procurarem com sinceridade a luz, aquilo que é bom, a-
quilo que ajuda a melhorar a vida.  

... E repare bem: eu não disse “melhorar de vida” no sentido 
de cada-um-por-si, mas a vida de todas as pessoas e seres des-
te mundo - pois quem quer melhorar a sua vida sozinha acaba 
piorando a de todos os outros, e isso não é coisa da luz.  

... Neste mundo, todas as pessoas que de fato procuram a luz 
deviam colaborar. Essas pessoas da igreja de que você falou 
podem até ser bem-intencionadas, mas, com certeza, nas reli-
giões tradicionais elas só conhecem as “sombras caroneiras”. 
Elas deviam procurar conhecer pessoas sérias, que cultivam o 
lado luminoso, e descobrir como podem colaborar pra fazer 
deste mundo um lugar de luz. 

Nisso haviam chegado à beira da floresta e passaram a ob-
servar. 

43: De Volta aoDe Volta aoDe Volta aoDe Volta ao Atlântico Atlântico Atlântico Atlântico    
Por um bom tempo sobrevoaram o tapete verde-escuro da 

floresta, cortado pelos cursos d'água aqui e ali. No cotovelo de 
um largo rio viram uma cidade que bem podia ser mato-
grossense. 

– Bángui, capital da República Centro-Africana. O rio é o 
Ubángui, grande afluente do Congo.  

Depois o terreno subia pouco a pouco, e sobrevoaram uma 
cidade bem maior...  

– Iaundê, capital do Camerum ou Camarões.  
... e logo depois avistaram uma grande montanha que os fez 

lembrar tudo o que haviam deixado pra trás, na África Orien-
tal.  

– É o Monte Camerum, com 4070 metros. Um caso isolado 
na África Ocidental.  

Avançaram como pra passar pela esquerda do monte, mas 
antes de alcançá-lo saíram sobre uma cidade portuária bastan-
te grande, ao fundo de uma baía.  

– Duala.  
Passaram da baía pra mar aberto, e por algum tempo ainda 

costearam a montanha.  
– Você não vê o Atlântico desde sua chegada em Dakar, não 

é Túlio? Que tal?  
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– Continua bonito.  
– Estamos bem no colo da África. Se o Brasil ainda fosse encaixa-

do aqui, como foi muito antes de existir gente no mundo, estaría-
mos na ponta do Nordeste, no Rio Grande do Norte. 

De fato, mesmo depois que o Monte Camerum tinha ficado 
pra trás, a costa continuava a acompanhá-los, à direita. Agora 
uma costa baixa, alagadiça.  

– É a costa da Nigéria. Logo logo vamos topar com uma por-
ção de canais desaguando no mar: é o Delta do Níger, o mesmo 
rio que visitamos em Tombúctu.  

Ao passar pelo delta repararam nas torres de petróleo. Logo de-
pois penetraram por um rio menor e Idrissa anunciou:  

– Vamos dar um último mergulho no tempo enquanto en-
tramos alguns quilômetros até Benin City, capital do antigo 
Benin; não confundam com o país-Benin moderno, o antigo 
Daomé, que é mais adiante. Esta é uma cidade dos edos, povo 
com forte influência da cultura iorubá. Vamos visitá-la em... 
digamos... 1520, o mesmo ano da visita a Aksum.  

Sem novidade nenhuma, o tapete estremeceu. 

44: Benin de LuzBenin de LuzBenin de LuzBenin de Luz    
O que surgiu diante deles era uma vasta cidade de casas de 

barro ligadas umas às outras, espalhando-se campo adentro. A 
região central era cercada por muralha ou por fosso, e tinha 
bem uns cinco quilômetros de lado. Desceram e puseram-se a 
circular pelas ruas.  

Era uma cidade de artesãos. Trabalhavam magnificamente a 
madeira, o marfim e a fundição de bronze. Nossos amigos ad-
miravam maravilhados as esculturas e placas em relevo. O 
povo era alegre e amigável.  
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FRAG

MENTO DE UMA ESCULTURA DE IFÉ EM TERRACOTA. 
A ARTE DAS CIDADES DE IFÉ E BENIN, NA ATUAL NIGÉRIA, 

É CONSIDERADA UM DOS GRANDES CLASSICISMOS DA ESCULTURA MUNDIAL. 

De repente passaram pela rua dois brancos - um deles padre - e 
nossos amigos reconheceram o sotaque português.  

– De novo!  
– Neste anos iniciais do século XVI os portugueses estão em 

todas!  
Foram conversar.  
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– Sim, sim. Tratamos da exportação para a Europa de pi-
menta, marfim e óleo de palma1. O obá, isto é, o rei, nos trata 
com a maior amabilidade, nos faz comer com sua família e 
tudo mais. O companheiro missionário veio junto com o em-
baixador do obá quando este regressou de Portugal, faz alguns 
anos.  

O missionário acrescentou: 
– Eles tem cá seus deuses e fazem suas danças e ritos. Sa-

crificam animais como o povo do Antigo Testamento fazia. São 
porém um povo alegre e amável, e não deixam de ouvir nossa 
pregação com interesse. Creio que dentro de algum tempo te-
remos aqui muitas conversões.  

Despediram-se. Nossos amigos estavam surpresos de que 
um sacerdote cristão se mostrasse tão tolerante frente aos ritos 
tradicionais.  

– Provavelmente é dos jesuítas; eles têm usado a paciência 
com os costumes locais como tática missionária em muitas 
regiões do mundo.2 

Seguiam pelo emaranhado de ruas. Toparam com uma mul-
tidão que ia atrás de tambores e pessoas que puxavam cantos e 
danças alegres, em coloridas roupas.  

– É uma procissão religiosa.    
– Religiosa, assim, toda dançante? A gente esperaria uma 

coisa solene...  
– Mas é solene, embora de um outro modo. A África cultiva a 

solenidade da alegria. Celebrar a vida é um dever; aquela ati-
tude enfarruscada das velhas beatas é uma negação da vida, e 
portanto um pecado de ingratidão frente à Fonte da Vida.  

... Aliás, isso não é exclusivo daqui: o pessoal costuma imagi-
nar os gregos em poses de balé clássico, mas na verdade... as 
procissões religiosas na Grécia não eram muito diferentes dis-
to aqui. 

– Isso me fez pensar... – entrou Cristiano: – Minha mãe 
sempre reclama que no Brasil não se leva nada a sério, pois 

                                                      

1Azeite de dendê. 
2No momento não podemos garantir que os missionários que estavam lá na 
história real eram jesuítas; sabemos é que seus relatórios não demonstram 
nenhum choque com os costumes locais. 
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qualquer ocasião solene acaba virando carnaval. Quem sabe a 
chave pra entender isso seja a África. 

– Sem dúvida! Mas é preciso entender as diferenças. Vejam: 
no mundo branco, mesmo em tempo de paz quando chega 
uma autoridade visitante tocam música militar - quer dizer, 
música de guerra. Quando na África se homenageiam pessoas 
importantes com tambores, cantos e danças que celebram a 
vida, isso é sentido como solene.  

... Em outras palavras: não é o mesmo que carnaval.  

... O carnaval era antes de mais nada uma festa dos brancos, 
onde uma vez por ano eles tiravam licença de tirar a máscara 
em público, por trás de outra máscara... E como a solenidade-
dançante dos negros não tinha espaço na terra dos brancos, 
esses dias de licença acabaram representando uma oportuni-
dade.  

... Isto aqui é uma celebração da vitalidade, sim, mas a exi-
bição provocante de corpos pra uma platéia, como o carnaval 
do Rio acabou sendo, é bem outra coisa. No carnaval da Bahia 
ainda podemos ver um pouco mais de parentesco com a ale-
gria africana, mas esta continua sendo uma coisa bem maior 
que carnaval. 

Para interessados em aprofundamento... 

Arte da Nigéria: Evitamos estender o assunto no texto para evitar sobrecarga, mas 
é importante mencionar que a arte do Benin não é a única de importância na região.  
   Ifé, mãe da cultura iorubá, apresenta bronzes e terracotas que pertencem sem 
sombra de dúvida à grande escultura clássica mundial. A época, nos dois casos, é 
do séc. XIII ao XVIII, sendo a mais antiga a melhor.  
   É preciso também mencionar a cultura de Nok, não longe de Abuja, nova capital 
no centro da Nigéria. Nok fundia o ferro em 500 aC e deixou uma grande arte em ter-
racotas feitas entre 900 aC e 200 dC. De modo geral a cultura de Nok é ainda um 
mistério para os pesquisadores.  
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45: Benin de SombraBenin de SombraBenin de SombraBenin de Sombra    
Tinham chegado a uma praça de mercado e olhavam as coi-

sas despreocupadamente, quando Idriss os reuniu pra falar. 
Parecia sério.  

– Amigos, eu preferia poder passar por cima desta parte do 
programa, mas não é possível. É uma peça importante do que-
bra-cabeças que só vai se completar lá no encerramento, em 
Abidjan.  

... Subam no tapete, amigos. Precisamos avançar quase 400 
anos, até 1897.  

Decolaram. Estavam próximos ao palácio do obá. 
– Reparem: em 1520 não há dúvida que estamos num lugar 

civilizado; mas agora precisamos ir até as portas do século XX.  

Desta vez a imagem nem parecia ter entrado em foco: era o 
caos. A população corria pra todos os lados. A cidade estava 
sendo invadida com armas de fogo.  

– São os ingleses. Estão retaliando o assassinato de uma de-
legação desarmada o mês passado. Dizem que querem por fim 
às barbaridades da “cidade do sangue”.  

– Cidade do sangue!?  
– Acontece que neste momento é verdade o que eles dizem. 

Vejam.  
O tapete começou a percorrer em rasante as ruas principais. 

Em todas elas havia vários corpos humanos que visivelmente 
não tinham morrido agora na invasão.  

– São vítimas rituais.  
– Sacrifícios humanos, você quer dizer?  
– Sim.  
Entraram em rasante nos pátios do palácio, que os ingleses 

acabavam de invadir. A cena era absurda: embaixo de uma 
árvore com corpos humanos esticados havia um monte de os-
sos; por toda parte sangue, caveiras e outros ossos forrando o 
chão.  
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– Neste momento sim. Neste e em alguns outros. Mas isso 
não pode ser generalizado pra toda a história da África, como 
freqüentemente foi. 

... Lembrem-se de uma coisa: daqui a 40 anos, no coração da 
Europa, diversos milhões de pessoas serão assassinadas pelo 
governo de um povo considerado civilizadíssimo.1 Nem com 
isso, e nem com todas as barbaridades que fizeram aqui, se 
pode dizer que a história dos europeus é pura barbárie. 

 
De repente uma grossa fumaça começou a subir.  
– É melhor a gente se afastar. O incêndio começou. A multis-

secular Benin histórica logo estará destruída. A cidade do sé-
culo XX será outra coisa construída no lugar.  

Tomaram distância. Pareciam todos em estado de choque. 
Túlio balbuciou:  

– Mas... mas... eu não consigo entender como é que as coisas 
vieram a ficar desse jeito! Lá na Benin antiga tudo parecia tão 
tranqüilo, tão...  feliz...  

Era um comentário de si para si, Túlio nem esperava que ti-
vessem ouvido, porém pareceu ter apertado algum botão em 
Idriss, que assumiu o ar de quem vai dizer alguma coisa muito 
séria. Limpou a garganta, e começou: 

– Eu gostaria que todos prestassem atenção nessa perplexi-
dade do Túlio, pois ela não é só dele: muita gente, ao ver certas 
dificuldades e tragédias da África recente, se recusa a acreditar 
na grandeza cultural que vocês têm visto com seus próprios 
olhos. Por isso é tão importante entender esse como.  

... Já falamos um pouco disso, em Cumbi Saleh e no alto do 
Kilimandjaro, mas ainda faltam pontos fundamentais a enten-
der. E por aqui mora uma pessoa da nossa organização - um 
velho sábio, na verdade - que pode nos ajudar. 

Direcionou o tapete para um grupo de casas tradicionais que 
se viam num descampado próximo ao rio. Pousaram perto de 
umas crianças brincando. Idrissa pediu ao grupo que aguar-

                                                      

1O genocídio praticado pelos nazistas na Alemanha, e outros países que do-
minaram, contra os que consideravam indesejáveis: foram mortos aproxima-
damente 10% da população mundial de ciganos, 6 milhões de judeus, mi-
lhões ainda não devidamente contabilizados entre os povos eslavos, pelo 
menos 50 mil pessoas homossexuais, além de pacientes psiquiátricos e defi-
cientes físicos e mentais. 
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dasse e foi falar com as crianças na língua local. Logo um me-
nino correu para dentro. Pouco depois voltava, acompanhado 
de um senhor corpulento, já idoso, de gestos calmos.  

Idrissa dirigiu-se respeitosamente ao senhor e conversou al-
guns minutos com ele. Aí voltou ao grupo e anunciou: 

– O Babá está disposto a nos ajudar com outro recurso tec-
nomágico, no qual ele é especialista: a “bolha de visão”.  

– Babá? 
– Babá é pai na língua iorubá, e é também uma forma de 

tratar os sacerdotes e sábios tradicionais - do mesmo modo, 
aliás, como os sacerdotes católicos são chamados em portu-
guês. 
– Babá?! 
– Babá não, mas padre, que também quer dizer pai. 
– É mesmo, a gente nem repara! 
– Túlio, o escolhido é você: peço que vá relatando para nós 

tudo o que você for vendo.  
– Mas... mas...  não estou entendendo, o quê, afinal?... 
– Serão cenas do passado, algumas exatamente como acon-

teceram, mas a maior parte em imagens simbólicas, que não 
acontecem num momento determinado: são como um resumo, 
um suco dos últimos séculos. 

Perplexo mesmo Túlio estava é agora, mas ainda assim se a-
diantou acompanhando Idriss. Este o apresentou ao Babá, que 
respondeu com algumas palavras em iorubá.  

– Ele está saudando o seu Ori, Túlio; Ori significa “cabeça”, 
mas não só a cabeça física: refere-se à essência espiritual de 
cada pessoa, portadora de seu destino único e individual.  

 O Babá foi dizendo mais algumas palavras enquanto retirava 
de uma vasilha de barro um punhado de um pó, que jogou 
sobre Túlio num gesto rápido, deixando-o envolto numa bolha 
de cintilações. Nosso amigo ainda ouviu Idrissa dizer:  

 – Agora, por favor, relate pra nós. O que é que você vê?  
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46: O PesadeloO PesadeloO PesadeloO Pesadelo    
Estou vendo uma mulher, toda envolta em panos africanos. 

Está numa casa simples, mas bem arrumada. Ah, essa mu-
lher é a Mãe! Tem uma mulher branca chegando, vestida co-
mo nas cortes européias, como naquele filme “Ligações Peri-
gosas”: sombrinha, vestido armado até os pés, decote avan-
çado, pérolas. A Mãe reage, ríspida:  

– O que é que você quer aqui?  
– Ora! Negociar...  
– Eu já conheço os seus negócios! Não está contente de ter se 

instalado no meu portão, subornado meus fornecedores, rou-
bado toda minha freguesia, acabado com o negócio que levei 
milênios pra construir?...  

– Ora, é a livre concorrência, minha filha; a lei do mais forte; 
a lei da selva.  

– De selvas aqui entendo eu! E sei que lá nunca foi assim. Na 
selva pra cada gesto de concorrência há cinco de colaboração. 
Mas... o que é que você quer? 

– Negociar, já disse.  
– Negociar o quê? Não está contente de ter deixado eu e os 

meus filhos à beira da fome?  
– Pois justamente! Estou preocupada com você. Deve ser um 

trabalhão dar de comer a tantos filhos, não? Eu posso dar um 
jeito. Você não está precisando de dinheiro? Pois eu preciso de 
mão-de-obra; não dou conta das minhas plantações lá no Bra-
sil, em Cuba, na Virgínia... Vende seus filhos, vende?  

– O quê??? Você tem coragem de vir aqui na minha casa 
pra... ... Fora, fora! Fora daqui! 

– Ora, comadre, não vá dizer que na sua casa nunca houve 
escravos! 

– Houve, sim, como na sua. Uma meia dúzia aqui, uma meia 
dúzia ali, reforçando o trabalho. Mas meu povo sempre traba-
lhou. Nunca tive cidades gloriosas em que os cidadãos 
conversavam o dia inteiro às custas de quatro escravos cada 
um...  – Ora, vá, comadre, eu pago bem!... Olhe o aperto que você 
está passando.  
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– E não me chame de comadre! Eu sei, eu sei muito bem 

como você costuma tratar quem lhe cai nas mãos. Vai, vai, fora 
daqui!  

– Está bem, comadre. Mas espere que eu volto, sim? Eu não 
desisto tão fácil... 

 
Parece que a dona vai embora; já vai pro porto... Mas não, 

ela não vai pro navio. Tem uns barracos ali, um pessoal be-
bendo. São africanos. O que ela vai fazer lá, toda arrumada?  

– Decaídos, despeitados, criminosos, marginais... cheguei!  
– Viva!!!  
Credo, de repente a dona tão elegante ficou toda vul-

gar... De cachaça, charuto e tudo! Entra com os outros num 
jogo de cartas...  

– Ô... escuta, ô Chacal... Você não acha que essa mãe, essa 
madrasta de vocês está meio gagá?  

– Se eu acho? Eu tenho certeza! Olha só: você chega aqui no 
porto, traz pra gente o que há de mais moderno no mundo, e 
ela... nem tchum. Fica insistindo em viver lá do jeito dela, de 
séculos atrás...  

– Viva a dona Oropa! 
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– VIVAAAA!!! 
– Deixa disso, pessoal... Mas, escuta, Chacal...   
– Fala, Oropinha!  
– E que tal se eu ajudasse... Se eu desse uma força pra vo-

cês... tomarem conta logo dessa casa! Você tem razão, são ou-
tros tempos! Ficar parado não dá...  

– É de pensar...  
Tinha um sujeito quieto, enferruscado, que de repente le-

vantou: 
– Eu topo tudo! Depois que a velha pôs no trono aquele idio-

ta do meu irmão... Ah, eu ainda quero ter o prazer de tirar ele 
de lá na ponta da lança, triturar aqueles ossos...  

– Mas que lança, que nada, ô Crocodilo! Eu tenho coisa mui-
to melhor...  

– ???  
– Vocês ainda não viram as armas da titia, não? As belezi-

nhas?... Pois é!  
– É, mas isso nunca foi pra nós...  
– Mas por que não!? Vocês querem testar minhas belezinhas, 

querem? É fácil! 
... Olha, o negócio é o seguinte: eu estou precisando de-ses-

pe-ra-da-men-te de braços pras minhas plantações. A velha aí 
está cheia de filhos e não quer colaborar. Eu passo pra vocês 
umas arminhas... Vocês tomam conta da casa da velhinha... e 
me vendem uns escravinhos, que tal? E ainda entra grana na 
jogada!  

– Ôba!!!  
– Mas tem uma coisa: não tem irmão, não tem primo, não tem 

sobrinho, não tem mãe: é tudo mercadoria.  Quem for sentimental 
que caia fora. Quem está aqui é pra negociar.  
Entreolharam-se. Se fez um certo silêncio na sala.  
– Mas não é que precise ser assim... Só quando for o caso, é 

claro. Olha, a gente faz o seguinte: um de vocês vai no reino de 
lá e avisa que os daqui estão comprando armas. Aí os de lá 
também vêm e compram... Todo mundo vai guerrear. Todo 
mundo fazendo prisioneiros de todo mundo! Aí nós a-
qui... olhando de fora... vamos lá e compramos. Prisioneiros de 
um, prisioneiros de outro, tanto faz. Caiu na rede é peixe!  

– É isso aí. Você tem razão. Isso aqui tem que mudar.  
– Então vocês topam?  
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– Eu topo! 
– Eu também!  
– E eu! 
– É pra já! 

O que é isso agora? Tropel, poeira, fumaça!... Credo, é a ca-
sa da Mãe. Saqueada, incendiada. Olha ela lá, cambaleando, 
toda ensangüentada, entre as bananeiras do quintal... E ago-
ra, o que vem de lá? Uma fileira enorme de gente amarrada 
com correntes, tropeçando, ensangüentados... E outra, e ou-
tra... 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 e um de mar-
fim. O cara do trono de ferro  - não sei por quê, não consigo 
dizer “o rei” - está recebendo dinheiro da dona elegante. Do 
lado tem um sujeito com um chicote na mão. Ele dirige a cor-
rente humana pra um corredor.  
Credo, estão sendo marcados com ferro em brasa, como 

gado!, e ao mesmo tempo o cara do trono de marfim borrifa 
água e vai falando... Não pode ser, é um bispo, e vai falando 
as palavras do batismo!!! O cara do trono de ferro parece 
possesso, urra, pragueja... Ele é... o Crocodilo!, e o cara do 
chicote é o Chacal! 1 

∗ ∗ ∗ 
Nesse momento o Babá fez um gesto e - puff! - a visão se des-

fez no ar. Túlio ficou parado, aturdido, sem saber pra onde 
olhar.  

– Chega! É mais que bastante – disse Idriss.  
Túlio estava paralisado. Queria falar com os outros, reinte-

grar-se à turma, mas o impacto de ter visto aquilo tudo era 
muito mais que o de apenas ter ouvido. Sentiu que não ia a-
güentar: cambaleou pra fora do grupo, foi se torcendo, torcen-
do... até sentar abraçando os joelhos...  e aí começou a chorar.  

Desandou. Não lembrava de ter chorado assim desde peque-
ninho, mas tinha a sensação de que era chorar ou morrer. Os 
outros entenderam e deixaram passar algum tempo, quietos. 

                                                      

1Infelizmente a cena do batismo coletivo no porto, por um bispo em trono de 
marfim, não é imaginação blasfema do autor, mas de fato aconteceu. 
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Enquanto isso o Babá fez um sinal ao menino que o havia 
chamado, que saiu e voltou com um pote de água fresquinha 
que foi oferecendo de um em um. Cristiano ajudava Túlio a se 
levantar. Quando chegou sua vez nosso amigo bebeu, lavou o 
rosto e, parecendo sentir que isso não bastava, fez mais: despe-
jou a água sobre a cabeça. Sacudiu-se todo e anunciou:  

– Estou pronto.  
– Pois então vamos! – disse Idriss. – Não vamos ficar 

remoendo as coisas feias quando há tanta coisa bonita pra ver 
- no passado, no presente e no futuro! – Traduziu sua fala para 
o Babá, que expressou sua concordância e os abençoou para a 
continuação da viagem. Num instante estavam de novo no 
tapete e ganharam vôo.  

Para interessados em aprofundamento... 
(CAP. 45 E 46) 

Sacrifícios humanos / colaboracionismo no tráfico: O fato de os ingleses, em 
sua violenta invasão de 1897, encontrarem Benin coalhada de sacrifícios humanos, 
pode prestar-se a mais de uma interpretação. Nas culturas onde se realizava o sacri-
fício de animais chegava-se às vezes ao sacrifício humano em recurso de de-
sespero, diante de uma derrota iminente. Entre os gregos temos a história de Ifigê-
nia, sacrificada pelo pai em Áulis para propiciar a partida dos navios gregos contra 
Tróia, e na Bíblia mesma temos registro do sacrifício da própria filha por parte de um 
líder hebreu (Juízes 11:29-39). Poder-se-ia supor algo assim também em Benin. 

A propósito das "crucifixões" em árvores no Benin, não é descabido lembrar ainda 
que nos momentos mais civilizados de Roma contavam-se às vezes dezenas de 
corpos crucificados pelas estradas, isso sem falar dos espetáculos dos circos. Para 
que não se aleguem os séculos que separam a velha Roma de Benin, lembre-se 
que na Europa a Inquisição matou pessoas por motivos religiosos ainda no terço ini-
cial do séc. XIX. 

Apesar disso tudo, pressentimos razão em DAVIDSON quando situa essa imagem 
de Benin, bem como outras imagens de "selvageria" colhidas na África no séc. XIX, 
especialmente nas regiões florestais, no contexto da desintegração social causada 
pelos séculos de comércio escravagista. Davidson extende a toda a África as pala-
vras de A. IHLE sobre os efeitos do tráfico no Congo: "Gradualmente foram-se que-
brando os últimos laços sociais, e toda a estrutura da sociedade ficou irrecuperavel-
mente destruída."  No mesmo capítulo (IV, 2) diz o próprio Davidson: 

“Freqüentemente tão mortífero como a peste negra medieval, que se diz ter dizi-
mado um terço da população européia, o comércio internacional de escravos foi mui-
to pior que ela nas suas conseqüências sociais. Porque a peste negra apareceu e 
desapareceu num punhado de anos, enquanto o tráfego de escravos durou mais de 
quatro séculos. Contribuiu para a degenerescência do pensar e do agir, tanto de a-
fricanos como de europeus, ao criar atitudes enraizadas de desprezo pela vida hu-
mana que duraram gerações.” 
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Lembramos que este capítulo complementa a seção “A Maior Falsificação da His-
tória” (cap. 23) e os capítulos 28-30. 

Batismo coletivo por bispo no trono: Infelizmente esta não é uma imagem simbó-
lica e sim histórica, cuja fonte no momento nos escapa. 

47: Visita aos Brasileiros de LagosVisita aos Brasileiros de LagosVisita aos Brasileiros de LagosVisita aos Brasileiros de Lagos    
Voavam a baixa altitude sobre a costa pantanosa. A maior 

parte eram ilhas separadas da terra firme por lagunas e canais. 
De repente numa dessas ilhas havia uma cidade com porto. 
Não era muito grande.  

– Estamos em... (Idriss fez um ajuste de tempo com um 
zumbido rápido) ... 1901. Esta é Lagos, futura capital da futura 
Nigéria... No momento quem manda aqui são os ingleses.  

... Imaginem só que Lagos chegará a 1960 com uns 300 mil 
habitantes, e a 1990 com vários milhões! É evidente que será 
uma cidade com muitos problemas a resolver!  

... O interessante mesmo seria conhecer o que está pra lá de 
Lagos, continente adentro. Esta é a terra dos iorubás, que têm 
um peso tão grande na cultura do Brasil. Subam o rio Ogun ou 
o rio Oxum e vocês sairão em cidades como Abeokutá, Ifé, I-
badan, Oyó, Ilorin e muitas outras. É uma das regiões mais 
povoadas da África.  

... Mas eu acredito que pra isso seria necessária toda uma ou-
tra viagem. Neste momento achei interessante trazer vocês a 
Lagos por causa do bairro brasileiro.  

– Bairro brasileiro?  
– São ex-escravos e descendentes que voltaram do Brasil pra 

África. Muitas vezes não havia traço das suas famílias origi-
nais, e além disso, tinham adquirido muitos costumes diferen-
tes dos daqui: língua, música, festas populares... Acabaram 
constituindo uma comunidade diferenciada, embora não iso-
lada do resto do povo. 

Pousaram e saíram caminhando. Havia praças cheias de gen-
te comerciando. Havia obis pra mascar... 

– É a noz-de-cola , que estimula e refresca a boca. Adivi-
nhem que refrigerante foi criado a partir do extrato... – 

... havia acarás...  
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– ... que na Bahia se chamam acarajés... –  
... e muitas coisas mais. Cristiano observou:  
– Apesar das roupas diferentes e da falta de morros, estamos 

na Bahia!  
Túlio lamentou nunca ter ido lá. Na verdade, antes desta o-

casião a vida nunca tinha lhe dado a chance de se afastar de 
São Paulo mais que uns 100 quilômetros, até Santos - justo ele, 
nascido com coração de viajante! Mas a voz de Idriss o tirou 
desses pensamentos: 

– Bahia, aqui? Espere só até chegar à Rua Bangboshe! 

Rua Bangboshe! De fato: eram puros sobrados ao estilo colo-
nial brasileiro. Um deles tinha até o letreiro “Casa da Bahia”. 
Lá pelas tantas ouviu-se um grito:  

– A burrinha vai sair!  
Apareceram na rua enormes bonecos em forma de mulher, 

de boi, de burro e de ema, apareceram músicos com instru-
mentos, começaram todos a dançar e a brincar.  

– É um bumba-meu-boi, como os do Nordeste!  
Ficaram ali por um tempo participando da brincadeira, mas 

aí foi correndo a notícia de que a velha Catarina havia morrido, 
e que haveria serenata. As pessoas foram saindo “pra se pre-
parar”, conforme disseram, e insistiram com Túlio e Cristiano 
pra que também fossem.  

– Catarina foi uma das pessoas mais queridas aqui. Mulher 
de fibra. Levada com 18 anos pro Brasil, há pouco tempo con-
seguiu voltar, trazendo a filha e os netos. Veio numa das últi-
mas viagens a vela.  

Nossos amigos chegaram pensando que encontrariam cho-
radeira e luto, mas a cena era outra. Com suas melhores rou-
pas, as pessoas conversavam animadamente; passavam biscoi-
tos, pastéis, acarás, bebidas, bolos. Músicos tocavam: ataba-
ques, flauta, violão, clarineta, praticamente um conjunto de 
choro. Aqui e ali pessoas saíam para a sala e dançavam, namo-
rados pelos cantos namoravam, um músico tirava versos ale-
gres sobre Ainá - o nome africano de Catarina.  

A pessoa que havia convidado Túlio e Cristiano os encon-
trou.  

– Pensamos que seria uma reunião triste, mas pelo que esta-
mos vendo...  

 173 

– Pessoa que viveu bem a sua vida não deve ser chorada. Vi-
veu bem e bastante, sua vida deve ser comemorada.  

Lembraram daquela conversa sobre a seriedade da alegria, lá 
nas ruas da antiga Benin, e resolveram não ficar na teoria: par-
tiram pra dançar.  

 
Na saída se puseram a conversar. Cristiano disse:  
– Teve uma coisa engraçada: eu estava lá me sacudindo todo 

e de repente notei que as pessoas dançavam com muito ritmo, 
mas com movimentos contidos. A gente falou de celebração, 
mas ninguém parecia a ponto de explodir. Tinham um sorriso, 
uma ginga, mas tudo moderado. Será porque era um velório?  

Idrissa respondeu:  
– Você observou com muita exatidão, mas isso não tem nada 

a ver com o velório: é parte da cultura da África Ocidental um 
cultivo do comedimento, da moderação: as coisas são vividas 
com vitalidade e alegria, mas sem demonstrações exageradas 
dos sentimentos e sensações. Como vêem, isto realmente não 
se parece com o carnaval do Rio!  

– É, parece que a África faz questão de desmontar uma por 
uma as idéias preconcebidas que a gente tem sobre ela!  

– Ótimo que você percebeu! Essa é uma das razões de vocês 
estarem aqui.  

... Mas, mudando de saco pra mala, vocês repararam na Ma-
riana, a neta da Ainá?  

– Aquela que estava servindo os pastéis? Como não reparar! 
Que presença! Pena que estava tão ocupada, senão dava um 
jeito de ficar com ela a noite toda...  

– Pois é mesmo uma personalidade. Será uma pessoa impor-
tante aqui. Vocês têm que ler a história toda dela, num livro 
chamado A Casa da Água, de Antônio Olinto, um escritor con-
terrâneo seu.  

Com todas essas idas e vindas no tempo, desde o Egito não 
encaravam uma noite. No calor úmido de Lagos, sentiam sau-
dades de dormir.  

– Vamos aproveitar que hoje ainda é possível, e armar nossa 
tenda aí na areia, pelas beiras da laguna. Afinal é a última noite 
que vocês vão passar aqui.  
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Estava certo. Túlio sentia cada vez mais que precisava voltar 
pra casa, repensar toda sua vida com as coisas novas que sabia. 
Assim mesmo essas palavras lhe deram um aperto no coração. 

Para interessados em aprofundamento... 

Por que tão pouco dos iorubás? – Sendo a cultura iorubá a de maior presença no 
Brasil de hoje, há dezenas, talvez centenas de pessoas no Brasil que podem falar 
dos iorubás melhor do que nós – embora a bibliografia brasileira a respeito ainda se-
ja bastante deficiente, reconhecemos. A propósito, recomendamos enfaticamente a 
obra de R. Iyakemi RIBEIRO, Alma Africana no Brasil. (Note-se, de passagem, que 
com a abundante presença de iorubás entre nós testificando da pronúncia do nome 
de seu povo e língua, consideramos injustificável a acentuação “ioruba”, surgida a-
penas do arbítrio de dicionaristas).  

"A Casa da Água": O trecho acima é uma visita a cenários e personagens do ro-
mance A Casa da Água, de Antonio OLINTO, um dos melhores textos de ficção brasi-
leiros que já lemos. Espanta-nos mesmo que esse romance, indispensável a inte-
ressados no tema África-Brasil, não seja mais conhecido.  

48: Abidjan, quase 2000Abidjan, quase 2000Abidjan, quase 2000Abidjan, quase 2000    
Decolaram logo ao amanhecer. Ainda sobre Lagos, Idriss foi 

dando vários toques nos controles do tapete e viram a cidade 
crescer, crescer, se derramar das ilhas, crescer, crescer, cres-
cer... até formar a imagem de uma enorme metrópole, num 
efeito de arrasar.  

– Anos 90 do século XX dC, época real do nosso congresso! 
Todo o mais que visitamos é memória, é imagem de arquivo do 
universo, e não pode ser mudado. Mas este momento aqui é 
nosso; o que vai ser do futuro depende do que fizermos aqui! 

Cristiano aproveitou a filosofada e falou:  

– Idriss, eu estive pensando... Sabe, ontem depois da-
quela cena terrível da “Dona Oropa” eu fiquei assim meio 
atormentado, mas não tivemos tempo antes pra falar.  

– Fala, rapaz!  
– Sabe como é, eu sei que tudo neste mundo tem dois lados, 

e que a Europa também aspectos nobres e belos; mas aquilo 
tudo que ela fez aqui com vocês foi realmente demais. Não é só 
daquela visão do Túlio que eu falo, é de tudo o que já deu pra 
aprender.  
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... Ora, como é que fico eu? Pois pra falar a verdade eu tam-
bém sou neto daquela mulher... Como é que ficam vocês co-
migo? Se vocês tivessem me trazido aqui como vítima de sacri-
fício eu nem poderia estranhar... 

Todos riram rapidamente do humor cruel que não deixava 
de haver nas últimas palavras de Cristiano. Em seguida Idrissa 
deu sua sucinta opinião: 

– Ora, quem fez isso foi ela, ou melhor dizendo, outros ho-
mens filhos dela que respondem cada um por si. Você é você. 
Você vai responder é pelo que fizer da sua vida.  

... Já quanto ao sacrifício, acho que é uma boa opção...  
– ?!?  
– Não foi assim que um dos santos de vocês falou? Oferecer-

se em sacrifício vivo, isto é, oferecer todos os momentos e a-
ções da sua vida pela causa do bem?... 

O Sol brilhava sobre a areia, o mar, os rios, os canais. 
Passaram as capitais Porto Novo e Lomé e agora cruza-
vam o Rio Volta.  

– Aqui termina o que se chamava Costa dos Escravos e co-
meça a Costa do Ouro, o Gana moderno de que falamos láááá 
atrás.1 Eis aí Accra, sua capital. Logo depois vem a Costa do 
Marfim, que virou um país com esse nome mesmo, e a Costa 
dos Grãos, onde hoje é a Libéria. Como vocês sabem, vamos 
até a Costa do Marfim - até a sua cidade principal, já que a 
capital foi mudada pro interior.  

O tapete estava em alta velocidade. Não demorou muito e vi-
ram os prédios brancos de Abidjan reluzindo ao sol. Também 
ela fazia frente pra uma laguna e pro mar.  

– Abidjan é menor que Lagos, mas começa a fazer mais ba-
rulho.  

– Como?!  
– Agito, efervescência. É o lugar onde se juntam os yuppies, 

o lugar das discotecas e desfiles de moda... Se a África fosse 
São Paulo, Abidjan seria os “Jardins”.  

... É claro que não é só isso. Dos que vêm de toda a África O-
cidental em busca de uma “terra prometida”, a maior parte 
não consegue e vai engrossar os subúrbios...  

– Conhecemos essa história, lá do Brasil...  

                                                      

1Capítulo 8. 
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– Mas, enfim, estamos aqui. No local escolhido pra encerrar 
o nosso congresso.  

 
Assim como haviam decolado em Dakar, pousaram no heli-

porto de um grande hotel. Desceram pelo elevador - era estra-
nho, depois de tanto tempo no passado! - até o andar do Cen-
tro de Convenções. Lá estava o burburinho típico, lá estavam 
as jovens bem arrumadas circulando apressadamente a serviço 
("Onde andará Ayoká?", Túlio pensou). Enfim, o de sempre 
das convenções.  

Tudo ainda parecia longe de começar. Túlio deu uns passos 
auditório adentro. No palco, por cima da mesa, o letreiro dou-
rado: III GRANDE CONGRESSO PAN-AFRICANO TRANSTEM-
PORAL. Estava ali, sem saber bem por quê, quando alguém 
chamou:  

– Túlio do Espírito Santo?  
– Hã? 

49: O Poeta EmparedadoO Poeta EmparedadoO Poeta EmparedadoO Poeta Emparedado    
Voltou-se. Ao seu lado, alguém que já tinha visto mas não re-

conheceu no primeiro momento. Aí lembrou:  
– Ah sim! O poeta Cruz e Souza!  
– Pode me chamar de João, por favor! 
... Fiquei querendo conversar com você desde o dia da aber-

tura. Naquela roda de escritores, lembra?1 
– Bem, só posso dizer que é uma honra, mas... desculpe, não 

consigo imaginar por quê.  
– Sabe, quando você chegou na roda foi como se eu tivesse 

voltado no tempo... no meu tempo pessoal, entende?, e me 
olhado no espelho. Eu me enxerguei rapaz, nos tempos do A-
teneu Provincial em Santa Catarina, nas aulas do professor 
Fritz Müller, amigo de Darwin...  

... Que tempo fascinante: o mundo tinha tanta coisa a se des-
cobrir!... Mas depois a vida foi ficando tão tão tão amarga...  

– Mas por quê?  

                                                      

1Cap. 10. 
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– Bem, só por exemplo: fui nomeado promotor público de 
uma cidade, e a população nem me deixou assumir. Depois, 
era aquela história: "Neguinho metido a besta! Pensa que é in-
te-lec-tual, é?”, "Artista, você? Desde quando selvagem dá 
artista...”  

– Ora, mas a gente não pode dar bola pra essas ignorâncias, 
não é?  

– Tem razão... mas você mesmo sabe que não é fácil. Imagi-
ne então pra quem nasceu em 1862, em pleno tempo da 
escravidão!  

... Com séculos de destruição, na África era o momento do 
fundo do poço, e também lá no Brasil tinham dificultado ao 
máximo a retransmissão da nossa cultura. Tudo contribuía pra 
fazer acreditar no que eles diziam, que tínhamos sempre sido 
ignorantes e incapazes.  

... Veja o meu caso: naquele momento, quê chance de me de-
senvolver eu teria tido só com meus pais, ambos escravos? Se 
o marechal Souza e a mulher não tivessem resolvido fazer de 
mim o filho que não tinham, se não tivessem me mandado pra 
uma escola toda de brancos, o mundo estaria escondido de 
mim.  

... Assim o saber, a cultura, a luz, pareciam ser mesmo pro-
priedade dos brancos. E já que eu era inteligente, e artista, por 
um tempo imaginei que meu corpo negro e qualquer herança 
africana só podiam ser um engano, um estorvo contra o qual 
era preciso lutar. Palavras como alvo, claro, branco lotavam 
os meus poemas.  

... Mas... e o que adiantava? Mesmo eu virando branco por 
dentro os outros continuavam a me ver por fora e a me tratar 
como negro. Percebi que o caminho não era por aí, mas... que 
outro podia ser, então? Não via caminho pra nenhum lado, 
tanto que num escrito me chamei de “O Emparedado”. Assu-
mir a negritude, naqueles tempos, era fora de cogitação.  

– Mas por quê?  
– Toda a “ciência” da época acreditava ter provado que os 

negros eram seres inferiores. Justamente porque eu lia muitas 
línguas podia saber das conclusões deles em primeira mão. 
“Provavam” que não éramos membros da espécie humana, e 
houve até um “cientista” que nos colocou abaixo de certos ma-
cacos na escala evolutiva.  
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... Quanto à África, diziam, não passava de um amontoado de 
horrores. Um ano antes da minha morte os ingleses entraram 
em Benin e fizeram o maior estardalhaço com a história de um 
rei que chafurdava em sangue...  

... É de estranhar que eu chegasse a escrever palavras assim 
sobre a nossa mãezinha, que eu nem conhecia? 

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! 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, melancólica, gênese assombrosa de 
gemidos, tetricamente fulminada pelo banzo mortal; dessa 
África dos Suplícios, sobre cuja cabeça nirvanizada pelo 
desprezo do mundo Deus arrojou toda a peste letal e 
tenebrosa das maldições eternas!  

– Nossa! As palavras têm uma força fascinante, mas o que 
estão dizendo é horrível!  

– Terrível mesmo era viver no dia a dia carregando essas 
tensões e contradições. Já vivendo no Rio de Janeiro, eu anda-
va o tempo todo com três pedras na mão, achando que todos 
iam me atacar, fosse verdade ou não. Não é de estranhar que 
eu tenha ido ficando cada vez mais isolado... Ganhando como 
modestíssimo empregado da Central do Brasil, no Rio insalu-
bre da época, e gastando toda minha energia na criação literá-
ria, também não é de estranhar ter morrido de tuberculose aos 
36 anos, mesmo sem ser o típico boêmio.  

– Que coisa!  
– Pois é. E estou convencido de que se eu tivesse podido sa-

ber da verdadeira história do nosso povo, isso tudo tinha sido 
diferente.  

– Você acha?  
– Acho. E é aí que entra você.  
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Para interessados em aprofundamento... 

"Emparedado": O texto é o último da coletânea de prosa Evocações, cujos originais 
ficaram prontos em 1897. Ignoramos se CRUZ E SOUZA chegou a ouvir notícias da in-
vasão de Benin nesse ano, mas seu texto deixa claro que sua imagem da África 
procedia desse mesmo tipo de "informação".  
   É chocante que a obra de Cruz e Souza, colocado por Roger BASTIDE entre os "top 
three" do simbolismo mundial, seja hoje quase inacessível senão em sebos e biblio-
tecas. Na imensa São Paulo de 1994 não encontramos edição de sua prosa mais 
recente que de 1945! 

Negros, cientistas e macacos: Infelizmente não estamos fazendo demagogia: há 
abundância de escritos desse teor. Juan COMAS faz referência a, entre outros, um 
certo C. Carroll que em 1900 (!) escreveu The Negro as a Beast or in the Image of 
God (O Negro como Bicho ou à Imagem de Deus). No capítulo "Provas bíblicas e ci-
entíficas de que o negro não é membro da raça humana" Carroll afirma "cientifica-
mente": “todas as pesquisas científicas confirmam sua natureza caracteristicamente 
símia.”  

50: O ApeloO ApeloO ApeloO Apelo de Cruz e Souza de Cruz e Souza de Cruz e Souza de Cruz e Souza    
– Eu???  
– É. Você já vai entender. Vamos tomar um café?  
Conduziu Túlio até uma mesa no hall onde havia café - e 

chocolate, já que a Costa do Marfim é dos maiores produtores 
mundiais de cacau. Cruz e Souza sorveu o líquido com gosto, 
reordenou os pensamentos, e continuou:  

– Quando eu nasci, lugar de negro no Brasil era na senzala. E 
agora, no seu tempo, como é? Como é que vivem os afro-
brasileiros hoje?  

– Bom, hoje existem muitos artistas famosos, jogadores de 
futebol ultra-ricos e...  

– E a maioria dos negros vive assim?  
– Claro que não.  
– Como é que vive a maioria, então? Ou melhor: você, Túlio: 

como vive você?  
– Bom, eu vivo na favela, né, mas isso não quer dizer. Na fa-

vela também tem branco.  
– Eu sei, Túlio. O pessoal do congresso também me levou lá, 

nas favelas do Brasil atual.  
– !  
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– Vamos: não há por que não reconhecer. Negros, índios e 
seus descendentes são minoria nas classes altas brasileiras, e 
são a grande maioria nas favelas. Não é verdade?  

– É, mas... mas...  
– Túlio, meu menino... eu não estou acusando você! – O poe-

ta apertou Túlio pelos ombros com seu braço. – Não é vergo-
nha nenhuma, já que não é sua culpa. Nem desse povo todo 
que está lá. 

... Ou você acha que é? Que as pessoas vivem daquele jeito 
por culpa delas?  

– Não sei, né? Muita gente lá, inclusive a minha mãe, vive di-
zendo que aquilo é o fim do mundo, que só tem vagabundo e 
ladrão...  

– E é por isso que vocês estão lá? Sua família é de vagabun-
dos e ladrões?  

– Ê, não, o que é isso! Minha mãe toda vida se matou de tra-
balhar, e agora nós...  

– Pois é, então não é só por ser vagabundo que alguém mora 
na favela...  

– ???  

– Pobre Túlio, estou maltratando muito você. Deixe eu en-
curtar a história. Você sabe como nossos antepassados foram 
parar no Brasil, não sabe?  

– Claro. Eu vi a imagem daqueles terríveis cordões de gente 
acorrentada sendo levados pros navios.  

– Pois é. Chegando no Brasil geralmente eram separados: fi-
lhos separados de mães, irmãos de irmãos. Misturavam quem 
era de povos diferentes, de línguas que não se entendiam, pra 
que não pudessem se organizar.  

... Em resumo: da cultura que tínhamos na África, foi muito 
pouco o que pudemos transmitir. Da cultura de origem 
européia, não nos deixavam participar - fora uns casos raros 
como o meu. Nos queriam como força muscular burra, 
comandada pelos cérebros deles, não pelos nossos.  

... Aí, um dia, nos soltam na rua: “Vocês estão livres.” Sem 
casa, terra ou oficina próprias, sem capital pra começar negó-
cio, sem instrução na cultura deles e quase sem na nossa. Mui-
tas vezes o mesmo senhor anterior nos dava serviço - feliz por-
que agora podia pagar um salário de miséria e não ser mais 
responsável por nossa moradia, alimentação e velhice.  
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... E olhe que a regra dessa sociedade toda é a competição. Se 
você tem ou não condições iguais pra começar, isso ninguém 
vai atender.  

... Dá pra estranhar que parte tão grande de nós esteja na fa-
vela, embora se mate de trabalhar?  

– É, acho que você tem razão.  

– Agora veja: já imaginou quantos Cruz e Souza, e maiores 
ainda, morreram sem poder se desenvolver lá dentro da senza-
la?  E agora, Túlio, neste seu tempo, já imaginou quantos ta-
lentos geniais em todos os campos o Brasil está perdendo, sem 
chance de se desenvolver lá na favela?  

– Bom, algum acesso a escola hoje a gente tem!  
– Não o bastante. E além disso: quando existe o acesso, essa 

escola como é?  
– É, a qualidade não é maravilhosa, não...  
– Concordo, mas vou mais fundo: na sua escola você alguma 

vez ouviu falar das cidades e povos que conheceu agora na 
África?  

– Só do Egito.  
– Mas não disseram que os egípcios eram negros, disseram?  
– Ao contrário: uma vez um colega falou que os egípcios e-

ram negros, não sei onde é que ele tinha ouvido, e a professora 
garantiu que não.  

– Mas a história da Europa você teve que estudar, não teve? 
Reis, guerras, países, datas...  

– Verdade.  
– Então veja: será que mudou muito desde o meu tempo? Eu 

tive a chance de sair da senzala, mas a educação que recebi me 
colocou em guerra comigo mesmo; guerra com o meu próprio 
corpo e com toda a herança cultural dos meus pais. Se de um 
lado me ajudava, de outro a educação cuspia na minha auto-
estima, destruía minha confiança no próprio valor.  

... O resultado no meu caso eu já contei. E em outros casos?  
– ??  
– Você não acha, Túlio, que essa meia-educação 

acaba fazendo muitos de nós acreditarem que viver 
como marginais nas beiradas da sociedade dos 
brancos já é um privilégio, pois de outro modo nem 
passaríamos de selvagens ou bichos do mato? 

– São palavras brutais...  
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– Brutais não são as palavras: brutal é a realidade que eu 
descrevo com elas.  

– É... Você tem razão.  
– Entende, Túlio? Pois então! Temos que acabar com isso! 

Chega de nos dizerem que não temos história, ou que toda a 
história que temos começa naquele estado sub-humano força-
do que foi a escravidão!  

Túlio sentia-se concordando do fundo do coração, mas não 
era capaz de dizer nada. Estava perplexo. No fundo nunca ti-
nha imaginado que as coisas podiam ser diferentes. Cruz e 
Souza parece ter lido seu coração; acalmou a respiração e re-
tomou a fala, calmo:  

– Sabe, nesses congressos conheci um escritor francês, An-
dré Gide - um branco que em 1920 e pouco viajou na África e 
denunciou as barbaridades que seus compatriotas estavam 
fazendo. Ele uma vez escreveu mais ou menos assim:  

Camarada, não aceites a vida tal qual os homens te colo-
cam na frente. Não cesses de te persuadir de que ela pode-
ria ser mais bela, a vida; a tua e a dos outros homens. 
Desde o dia em que começares a compreender que o res-
ponsável por quase todos os males da vida não é Deus, são 
os homens, não aceitarás mais esses males. Não sacrifi-
ques a ídolos.  

... Veja, Túlio: uns dois terços da população do Brasil são ne-
gros e “pardos”.1 O Brasil só vai dar certo na hora em que essas 
pessoas tenham uma enérgica certeza de seu valor não só co-
mo indivíduos, mas também do valor de suas heranças cultu-
rais.  

... Também os índios têm uma enorme sabedoria a resgatar e 
afirmar: fique de olho, Túlio! Se tiver oportunidade de viajar 
também pelas culturas deles, não perca. Neste momento po-
rém temos que completar nossa viagem e reflexão sobre a Áfri-
ca.  

... A conclusão de toda a minha conversa é esta, Túlio: nós 
temos que colocar a história cultural da África à dis-
posição do povo do Brasil! O que vai acontecer depois não 

                                                      

1Índios e mestiços branco-índio, branco-negro, negro-índio e tudo junto. 
Essa proporção é comentada nos Comentários Adicionais adiante. 
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sei. Se vão ou não vão perceber que é uma ferramenta podero-
sa, não sei: mas nós temos que colocar à disposição!  

– Nós?  

– É, tem esse problema: meu tempo lá no Brasil já foi cum-
prido. Como você vê, continuo a me interessar, mas não tenho 
mais acesso direto. O que deixei escrito, com todos os acertos e 
erros, é o que deixei, já não posso mudar. 

– E aí?  
– Aí que se um de nós aqui pode fazer isso é você. Entendeu?  
– Eu! Que idéia! Quem sou eu pra isso?  
– Túlio, olhe pra você: mal tem 16 anos! O que vai ser do res-

to da sua vida, você tem tempo e força pra construir!  
– É mas... eu? Não é possível que eu tenha capacidade pra 

uma coisa tão séria.  
– Então por que eles convidaram você pra vir aqui? Aliás... o 

que é mesmo que a gente falava sobre autoconfiança?  
– !  – Túlio teve que engolir. – Mas... e se eu não der conta?  
– Não tem que entrar só pra ganhar! Tem que tentar! Como 

é, Príncipe Túlio, vai largar a espada e correr?  
 
Nesse momento soaram tambores na frente. A sessão ia co-

meçar. 

Para interessados em aprofundamento... 

Oportunidades desiguais no fim da escravidão: É lugar comum comparar as 
condições dos descendentes de escravos e de imigrantes europeus para "decretar" 
a incapacidade dos primeiros. Aqui é preciso lembrar: dificilmente algum imigrante 
europeu chegou absolutamente descapitalizado; mesmo quando foi o caso, muitos 
receberam alguma terra pra cultivar; em nenhum momento lhes foi vedado o acesso 
à educação (muitas vezes com seus próprios professores e sacerdotes). Mesmo as-
sim, quem de fato conhece o Sul do Brasil sabe das verdadeiras massas de descen-
dentes de eslavos e de alemães que hoje vivem na miséria e na ignorância, inclusi-
ve em favelas. Ou seja, quem usa semelhante argumento nem ao menos conhece a 
realidade de que fala. 

Proporção de negros e pardos no Brasil: Os números oficiais são menores pois 
(p.ex.) dificilmente um caboclo claro admite não ser "branco". Uma estimativa geral 
de dois terços nos parece realista. – A palavra "pardos" pode incluir índios e os mes-
tiços branco-índio, branco-negro, negro-índio e branco-negro-índio. É interessante 
observar que, embora até agora pouco freqüente, não está ausente do Brasil o mes-
tiço negro-japonês, de que conhecemos alguns exemplos de impressionante beleza. 

André Gide: O texto citado é o final do livro Les Nouvelles Nourritures ("Novos Alimen-
tos") usualmente publicado junto a Les Nourritures Terrestres ("Alimentos Terrestres"). 
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Modificamos certas expressões de nossa tradução usual tendo em vista a efetividade 
da comunicação, e deixamos de fora algumas frases que abririam discussões não per-
tinentes ao momento. A tradução brasileira de Sérgio Milliet (Os Novos Frutos, no volu-
me Os Frutos da Terra) hipertrofia o esteticismo e sonega o profundo engajamento-de-
vontade gideano. - Para o relato das viagens de GIDE na África, ver Bibliografia. 

51: A Tristeza da MãeA Tristeza da MãeA Tristeza da MãeA Tristeza da Mãe    
As mesmas pessoas da abertura ocuparam a mesa. Os mes-

mos três disseram algumas palavras sagradas, e agora Túlio 
percebeu que um era iorubá, outro cristão etíope, o outro mu-
çulmano malinês. Imediatamente a Mãe se adiantou e come-
çou: 

– Amigos e filhos meus: não é muito o que eu preciso dizer, 
pois o mais importante vocês acabam de ver nas viagens destes 
dias. A esta altura, com certeza é evidente pra todos que o pas-
sado da nossa casa não foi brutalidade e ignorância, e sim pio-
neirismo, sensibilidade, realização... e glória. 

(Aplausos. Vivas. É isso aí!!) 
– Alguém duvida, ainda, de que tivemos um passado de gló-

ria?  
– Nããããão!!!  
– Ótimo, ótimo! E já que é um momento de festa, deixem-me 

perguntar: e o presente, meus filhos? Que presente vocês ofe-
recem à sua mãe? 
(Hã? – Desconcerto. – Presente?)  
– Sim, meus filhos. Nosso passado é de glória. E nosso pre-

sente? Quem de vocês se atreve a dizer que está tudo bem na 
nossa casa?  

(Desconcerto maior. Onde é que ela quer chegar?)  

– Olhem pra nós. Olhem pra quanto sofrimento e precarie-
dade tomou conta do nosso continente, e mesmo da nossa gen-
te fora daqui! Por quê?  

– Culpa dos brancos! Da Europa! Vieram aqui só roubar e 
destruir!  

– Não discordo, meus filhos, de que a velha Europa fez hor-
rores pra cima de nós. Mas... e por que não conseguimos resis-
tir?  
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– Nós resistimos! Aqui ela não firmou pé!  
– Não foi o bastante. Dezenas de milhões de meus filhos ar-

rancados e escravizados. Como é que não soubemos resistir?  
– Foram as armas...  
– Não, não foram só. Deixem eu contar pra vocês uma coisa 

que andei ouvindo aí pelas nuvens: disseram que em nossos 
tempos de glória ficamos tão orgulhosos e prepotentes que 
acabamos sendo castigados...  

– Não, não, absurdo! Uuuuuuh!  
– E que o castigo, meus filhos, foi uma versão refinada do 

castigo de Babel: que nem quando falássemos a mesma lín-
gua íamos conseguir nos entender...  

Por alguma razão desta vez não houve protesto, mas um des-
concerto mudo, um calafrio. A Mãe tomou um grande fôlego. 
Sentiu-se que ela tinha feito a introdução, e que agora é que ia 
mesmo falar: 

 
– Meus filhos, pelos erros e acertos da Europa, ela responde. 

É perda de tempo falar disso aqui. Estamos aqui é pra cuidar 
de nós; do nosso futuro - e como cuidar do futuro sem reco-
nhecer os erros do passado, pra não repetir?  

... Vejam, meu filhos: quem sabe vocês têm razão em que não 
existe nenhum castigo ou maldição que impede o nosso enten-
dimento; mas aconteceram e acontecem muitas coisas que eu 
gostaria de entender por quê.  

... Acabamos de falar de que quando a águia chegou, miran-
do nossos pintinhos, não soubemos resistir. Eu tinha posto 
guardiões e zeladores pra todos os nossos povos - pois essa é a 
função dos reis. Nesse momento muitíssimos deles esquece-
ram de mim, mãe de todos; cada um olhou pra si, cada um 
pensou em vinganças e vantagens pessoais... e os povos de que 
deviam cuidar ficaram em último lugar.  

Havia inquietude na platéia; ela percebeu.  
– Eu sei que outros povos também fazem isso - mas nem por 

isso está certo. Espero sinceramente que eles também acor-
dem, mas meu primeiro dever é cuidar de vocês, pois é de vo-
cês que eu sou mãe - e quando vocês erram, isso dói direta-
mente em mim, pois sou eu o corpo de que vocês fazem parte.  
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... Vejam: é verdade que os brancos deixaram a casa arrasa-
da; mas... aqui e ali eles deixaram coisas inteiras, e que nos 
serviam... e até essas nós quebramos brigando entre nós! An-
gola, Zair, Moçambique... A África do Sul, será que escapará? 
Se não existe maldição, vocês sabem explicar o porquê?1 

– Os povos daqui são muito diferentes...  
– Os povos foram diferentes desde sempre, e isso antes não 

nos derrubou!  
... E aliás: se os povos são diferentes, por que simplesmente 

não deixar que sejam?  
... Agora existe guerra e fome em nome da unidade de países 

que eu nunca inventei, que eram apenas as velhas colônias da 
Europa! Como se essas questões de território e autonomia dos 
povos não pudessem ser resolvidas com uma boa e simples 
consulta popular!  

– Mas isso não é tradição africana! 
– E daí? Será que guerra e fome permanentes são mais dig-

nas de virar tradição?  
... Todas as tradições começaram algum dia. Eu sou a Áfri-

ca, e eu quero que vocês iniciem uma nova tradição. 
Aliás, essa idéia de consultar o povo pra tudo nem é da Euro-
pa, é uma idéia da prima América - a primeira, a que usava 
jóias de plumas, não essa dos vestidos de Barbie. Foi dela que 
os outros pegaram a idéia, mal e mal.  

... Pois eu gostei da idéia: quando todo meu povo fala junto, 
quem fala através dele sou eu. E assim vocês podem ouvir mi-
nha voz de novo, a voz de quem guiou vocês pra seus momen-
tos de glória, antes que os reis resolvessem achar que não ti-
nham ninguém a quem responder...  

 
De repente parecia que se fizera luz. Ainda havia perplexi-

dade e espanto; um espanto iluminado, porém. A angústia 
começava a soltar os tórax e a sala começava de novo a respi-
rar. A Mãe recomeçou:  

– Mas muitos de vocês vieram de fora; podem até estar pen-
sando que esses são assuntos domésticos que não tem nada a 
ver com vocês...  

                                                      

1Ver nota no final do capítulo. 
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... Não! Isso seria mais uma vez o mesmo erro: “nós aqui, vo-
cês lá”... Não, não foi isso o que eu ensinei pra vocês. E além 
disso... pra minha tristeza os problemas que temos aqui em 
casa têm acompanhado nosso povo mundo afora.  

... Olhem uma vez lá pra América. Não, nem olhem pro Haiti, 
que a dor é demais. Olhem pra Los Angeles. Ora, eu sei que 
essa América-Barbie tem tentado alimentar meus filhos só 
com lixo cultural; sei que adoraria que eles se matassem todos, 
e até deixa as armas e os venenos à mão. Mas... e nós precisa-
mos engolir?  

... Em Los Angeles, de meus filhos machos que morrem jo-
vens, a maioria morre pelas mãos de outro filho meu. A troco 
de quê, se não existe a tal maldição?  

... E o Brasil? O querido Brasil... Para falar dos nossos pro-
blemas nessa terra seria preciso mais um congresso! 

... Só que agora eu cansei de falar dos problemas: eu quero 
soluções. Temos o futuro pela frente - e eu chamei vocês aqui 
foi pra trabalhar! 

Para interessados em aprofundamento... 

As falas da "Mãe África" (capítulos 51, 52, bem como 15 e 41): Faz-se necessá-
rio dizer que tais falas não constituem mero registro de opiniões pessoais. A questão 
do seu embasamento ultrapassa os limites deste trabalho, mas não nos furtaremos a 
discuti-la com eventuais interessados.  

A problemática da desunião: Quando estas linhas foram escritas (início de 1994) o 
processo de transição na África do Sul ainda se encontrava indefinido, com a amea-
ça de conflito entre zulus e xhosas. Por outro lado, ainda não se havia iniciado o ter-
rível genocídio da guerra civil de Ruanda. Para um ensaio de abordagem esotérica a 
essa problemática, ver CORREIA-RICKLI, 2.5.3 

Componente indígena-americano na democracia moderna: A influência da Liga 
das Cinco Nações Iroquesas sobre a Constituição dos EUA é estudada por Silvester 
MOREY. Ver também CORREIA-RICKLI, cap. 4.5.1.  
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52: A EstratégiaA EstratégiaA EstratégiaA Estratégia    
Um ritmo novo invadiu o ar. A Mãe prosseguiu: 
– Pra que serve olhar a grandeza passada? Pra sentar em 

meio as ruínas e lamentar?  
– Nãããão!!  
– E pra que serve então?  
– ... ?  

 189 

– Eu trouxe vocês aqui pra que a visão da grandeza 
passada anime vocês a lutar pela grandeza futura. E os 
encoraje a pagar o preço.  

– ???  
– Que preço? Ora, a mamãe aqui sabe das coisas. Se é que e-

xiste a tal maldição, não pensem que a Mãe África não sabe 
quebrar. Acontece que tem o seu preço, e um preço que só vo-
cês podem pagar.  

– ?????  
– E tem mais: o preço só pode ser pago individualmente: os 

recursos têm que ser arrancados por cada um lá dentro de si.  
– Credo!  

– O preço é uma moeda só, com duas faces:  
... Primeira: Nenhuma diferença de nenhum irmão é 

motivo para briga nem empecilho para a união. Pois 
o mundo precisa que as pessoas sejam diferentes; seus direitos 
é que são iguais.  

... Segunda: Não pestanejar em abrir mão do interes-
se pessoal ou do seu grupinho se isso for necessário 
para a união maior.  

– Aaah, mas isso não tem novidade nenhuma...  
– É, não tem. É assim com quase todos os problemas do 

mundo: as soluções já existem faz muito tempo. A única coisa 
que falta é as pessoas se convencerem de que vale a pena pagar 
o preço.  

– ... ...  – Havia uma reticência meio conformada, meio de-
cepcionada no ar.  

– Mas a estratégia não é apenas isso - pois de onde é, afinal, 
que vamos tirar motivação para esse esforço?  

... Tenho reparado, meus filhos, que nós andamos sendo 
bons com todo mundo. Prestativos, solidários com todo mun-
do, menos com... nós mesmos. Não digo pra ficar ruim com os 
outros, mas custa a gente se querer bem um pouco mais?  

– !!!  
– Nos últimos séculos foi tanta desgraça..., sofremos tan-

to... que quem sabe começamos a acreditar quando eles diziam 
que éramos o lixo do mundo.  

– O que é isso! Não, não! 
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– É, pode ser que não... Mas em todo caso... Estou segura de 
uma coisa: nosso destino vai mudar quando as nossas 
crianças e jovens souberem da nossa História. Quando 
lá por dentro não correrem mais o menor risco de acreditar 
nessa calúnia de incapazes e primitivos que fizeram de nós.  

A Mãe tocou com o olhar todos os cantos da sala, como veri-
ficando se tinha chegado a todos a idéia que era a própria ra-
zão do congresso, e continuou:  

– Vejam como os brancos ensinam e re-ensinam sua história 
pra todo mundo, e com isso fazem sua civilização encarnar 
nas pessoas. Não, não é força de expressão: é isso mesmo.  

... Seria um erro estratégico deixar de lado a história deles, 
mas temos no mínimo que acrescentar a nossa, pra essa histó-
ria ficar de fato universal. Os outros também devem fazer isso: 
índios, hindus, indonésios, chineses, árabes, todos mais! 

... Mas não temos como trazer pra um congresso todos os 
nossos jovens espalhados ao redor do mundo. Por isso con-
vidamos dois tipos de pessoas: algumas do passado, com his-
tória e experiência pra contar...  

... mas principalmente as do presente e do futuro, pra que 
multipliquem nos quatro cantos do mundo o conhecimento da 
História que vieram visitar.  

Finalmente “havia amanhecido” dentro da sala. A assistência 
aplaudiu como se fosse uma alma só. A Mãe abriu espaço por 
entre as palmas e complementou: 

... Vejam, já existem aí pelo mundo comunicadores agindo 
sob a nossa inspiração. Está aí o jovem cineasta John Single-
ton, menos interessado em agradar aos críticos com obras de 
“arte pura”, e mais em conscientizar os jovens da sua Los An-
geles de tudo isto que falamos aqui...1 

(Clap clap clap clap clap!)  

... Estão aí tantos poetas e músicos que nos falam direto ao 
coração, e que podem começar a refletir bem a fundo no que 
nos devem dizer...  

(Clap clap clap clap clap!)  

                                                      

1Autor do filme “Os Donos da Rua” (Boyz'n the Hood). 
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... Estão aí grupos de trabalho como o Olodum da Bahia, a-
gindo entre nossas crianças, enquanto mexe pelo ritmo no 
coração do mundo...  

(Clap clap clap clap clap clap clap!)  

... Estão aqui futuros educadores sociais, do nosso e de todos 
os povos, que passarão ao século XXI uma visão verdadeira-
mente universal da História... e da dignidade humana...  

... como nosso jovem convidado brasileiro Túlio do Espírito 
Santo...  

(Clap clap clap clap clap!)  

"De novo, essa história!? O que é que eles enxergaram em 
mim?!”  

Túlio teve vontade de se enfiar debaixo da cadeira, mas aí 
começou a perceber que todos aplaudiam uma proposta de 
missão a cumprir, e não este menino que ele ainda era agora - 
tanto que seguiam olhando pra frente e nem sabiam que o tal 
Túlio era este aqui.  
"Acho que começo a entender o que ouvi tantas vezes esses 

dias”, pensou. "Isso é o que pode vir a ser de mim. O melhor 
que pode vir a ser de mim. Mas isso não é automático. Se eu 
não quiser, ou se eu bobear, eu não ocupo esse espaço, e fico 
sendo uma coisa menor.”  
"... Ser tudo o que eu posso, ou não ser, vai depender de 

mim.  ...  Hei, descobri!: ser ou não ser...”  

– Eis a questão! 

– Hã!? – Túlio até saltou com o susto. Como é que a Mãe ti-
nha completado o que ele estava pensando!? Ou... era apenas 
uma coincidência de pensamentos?  

– Eis a questão, e eis a proposta! Agora, amigos e filhos, é 
com vocês!  

53: ConfraternizandoConfraternizandoConfraternizandoConfraternizando    
Os tambores começaram a tocar. Desta vez a Mãe não desa-

pareceu, mas começou a dançar. Os que estavam em volta fo-
ram se juntando, e outros e outros, até que a sala toda tinha 
virado uma festa, apesar das cadeiras.  
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Eram tambores tradicionais da própria África; Túlio e Cris-
tiano sentiam mais uma vez aquilo que tinham conversado na 
velha Benin: tratava-se de uma alegria sagrada, luminosa, não 
de um baile de carnaval.  

Passados alguns minutos um trovejo poderoso invadiu o sa-
lão. No que nossos amigos olharam, a surpresa:  

– É o Olodum! Bem que a Mãe tinha falado deles!  
A sala toda ondeava com aquela batida enérgica e regular. 

Ficou claro: não se tratava mais apenas de África; a África pul-
sava, sim, e poderosamente, na raiz dessa música. Mas eram 
novas aventuras, novas criações do mesmo espírito, jogando 
com as coisas novas que encontrava em cada lugar.  

– Esse é o nosso som mais africano, e é tão diferente do que 
tem aqui! – comentou Cristiano. – Imagine então se fosse 
samba: a África mal ia reconhecer que tem alguma coisa a ver 
com aquilo. Por maravilhoso que o samba possa ser! 

De repente o som mudou. Tornou-se um pop eletrônico e 
minimalista, mas ao mesmo tempo completamente africano.  

– Salif Keita. Dizem que descende de reis do Mali.  
Salif começou a cantar com uma voz aguda potente e algo 

misteriosa, e um letreiro traduzia suas palavras na parede em 
diversas das línguas dos convidados.  

Houve um tempo em que era nobre guerrear e matar, 
agora o que é nobre é sabedoria. 
É a dança da sabedoria  
o que agora aquece os espíritos. 
... 
Você era nobre  
e podia fazer o mal. 
Podia fazer o mal mas escolheu sabedoria e misericór-
dia,  
você aceita a vida e diz não à destruição. 

 
Salif passou a outra canção. Um coro de mulheres dividia as 

palavras com ele, que cantava com a intensidade de um mue-
zim muçulmano chamando para as preces do alto do minarete. 

Africanos, eis o seu novo ritmo:  
procurem a felicidade na união.  
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Djibê 
é honestidade e solidariedade  
no coração da sociedade;  
é um cavalo branco,  
símbolo de pureza e sinceridade.  
Se a mulher é parceira de verdade no seu lar 
nós a chamamos djibê. 
Djibê é o nome que damos  
ao cavalo branco e à sinceridade. 
Vizinhos sinceros e unidos  
se chamam djibê também.  
Africanos, sejamos djibê,  
vamos tentar  
e achar a felicidade na união.  

 
A música parou. Estavam quase sem fôlego, mas é claro que 

protestaram. Alguém anunciou:  
– Amigos, vamos fechar esta sala. Pra dançar despreocupa-

damente há uma discoteca no hotel, e podemos continuar lá. 
Não temos hora pra acabar, vocês apenas verifiquem com os 
seus guias a hora dos seus embarques.  

Cristiano se declarou chocado:  
– Uma discoteca... Numa hora destas, com tanta manifesta-

ção autêntica que tem na África...  
– Eu entendo você – disse Idriss – mas isto também é parte 

da realidade hoje, aqui. Eu não seria tão... purista. Se eu danço 
lá fora, posso dançar aqui também!  

– Pois vamos lá.  
 
O pessoal do congresso, jovens e velhos de todas as épocas, 

estava todo lá. O programa era apenas de pop africano, dispen-
sando as “black musics” de outras partes do mundo. Havia 
música em francês, em inglês, em inúmeras línguas de lá, até 
em português. O balanço era bom, ninguém queria outra coisa. 
Logo na entrada tinham encontrado as meninas - Ayoká, Mak-
da e Tazifa - e o tempo rolava sem ninguém perceber.  

Era alta madrugada quando resolveram caminhar. As ruas 
de Abidjan estavam tranqüilas. Nossos amigos e as meninas 
iam falando disso e daquilo, sem pensar...  Cruz e Souza tam-
bém tinha vindo, ele e a esposa Gavita, que tinha se vestido à 
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africana e abafava. Andaram à suave luz da Lua pela beira da 
laguna e pela praia, até o horizonte ameaçar clarear. Aí Idrissa 
falou:  

– Gente, é melhor voltar. A maioria dos embarques está pre-
vista pra agora, e lá do terraço do hotel é mais fácil. 

Túlio pensou "de que jeito é que vão mandar a gente de lá? 
De canhão?”, mas aí lembrou que nem sabia como é que no 
primeiro dia tinha chegado em Dakar...  

54: O AbraçoO AbraçoO AbraçoO Abraço    
Subiram ao terraço todos. Idriss explicou:  
– Nem todos embarcam ao mesmo tempo. Do nosso grupo 

aqui quem vai primeiro é o Túlio. 
Túlio sentiu uma ponta de decepção por não ficar se despe-

dindo dos outros, principalmente de Ayoká, mas...  
– É, já que tem que ser...  
Idriss continuou:  
– Vem cá, Túlio, tem umas coisas que eu preciso te explicar: 

... Ao chegar, automaticamente você vai ver sua vida numa 
perspectiva nova - e essa perpectiva é verdadeira. 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 isto aqui foi um sonho.  

... Lembre-se: não foi sonho não. É uma outra dimensão, 
mas não é sonho. Tudo o que você viu aqui é verdade. Você 
pode pesquisar nos livros, e vai confirmar.  

... O que vai fazer com o que aprendeu aqui, isso você tem 
anos pra ir descobrindo. Por enquanto, você só precisa me 
prometer: não vai duvidar que o que você aprendeu aqui é real. 
Promete?  

– É claro que sim! 
Mais que na palavra, a resposta veio mesmo foi no abraço.  
– Irmão brasileiro... você ainda não conheceu nem metade 

da África... Se você seguir firme com a idéia, aí pela frente vai 
ter muita aventura pra gente se encontrar!  

Cruz e Souza veio e falou:  
– Vê se não esquece meu apelo, hem?  
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– Pod'deixar!  
Veio Cristiano:  
– Vai ser engraçado se encontrar no trabalho de novo! 

Aí foi a vez de Ayoká. Disse apenas: 
– Tenho certeza que ainda vou conhecer o Brasil... 
E abraçou. Túlio pensou:  
"Meu Deus, é só na hora da despedida que ela me dá um a-

braço desses!... Isto é... é... uma aula de abraço!” 
Os outros até precisaram cutucar um pouco, mas não era pra 

separar: era só pra abrir a roda: imediatamente se abraçaram 
todos juntos, e abraçaram, abraçaram...  

Nesse instante o primeiro raio de sol os atingiu. Abriram a 
roda, querendo olhar, mas era brilho demais; Túlio teve que 
fechar os olhos. Apertou-os bem, e aí foi abrindo devagar pra 
se acostumar. E aí... 

 
 
– Hã?  
O sol entrava pela janela e batia na cama. Sentado de súbito, 

Túlio viu seus irmãos ainda dormindo, sua mãe ocupada com 
coisas, andando pra lá e pra cá...  

– Eu tô atrasado?  
– Calma, filho, hoje é feriado, lembra?  
Cuidadosamente sentiu o chão, e foi se deslocando até a ja-

nela. Olhou. Era a mesma favela de sempre. 
Mas não. Não era não. Definitivamente, era outro lugar. Ou 

melhor: era o mesmo, mas era a primeira vez que Túlio o 
enxergava.  

Jogou uma água fria no rosto e foi descendo pouco a pouco 
as vielas que levavam até o córrego. Além do vale, uma floresta 
desses prédios que se disfarçam com couraças de espelhos 
fazia fundo para a visão da favela, com suas crianças e cachor-
ros 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. Era pre-
ciso ajudá-los a conseguir. Mas como? Quanto tempo podia 
custar? Dez, vinte, cinqüenta anos?  

Ora, cinqüenta anos o que são, em seis mil anos de 
calendário egípcio! 
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A favela, as ruas, o trabalho amanhã, a escola: não haveria 
por que se agoniar; os pequenos atos do dia-a-dia não eram 
pequenos mais, pois por dentro deles passava um imenso rio. 
A vida que sempre conhecera - a sua, a de seus irmãos, a de 
todo este lugar - não era uma realidade completa em si: era 
apenas uma passagem de uma história muito maior, e ainda 
por continuar. 

Conhecidos ou não, sabia que eram heróis de um drama de 
dimensão cósmica, universal. 
 
 

 

São Paulo, fevereiro de 1994 / setembro de 1997 

Como parte das comemorações (em 20.11.1995) 
dos 300 anos da semeadura, em Palmares,  
do projeto quilombista no chão do Brasil. 
À glória do Mais Alto em primeiro lugar. 

  
 

 

  

APÊNDICE 

PARA INTERESSADOS  

EM APROFUNDAMENTO 

 
   Este apêndice consiste de:  

I. Notas ao todo do texto da mesma natureza das incluídas no final dos capítulos. 
II. Bibliografia alfabética dos autores e obras consultados, referidos ou sugeridos. 
III. Índice remissivo alfabético (palavras-chave). 
IV. Sumário temático: relação dos principais temas focalizados em cada capítulo, facilitando 

o eventual uso didático.  
V. Gráfico: “Profundidade de Viagem no Tempo”. 
VI. Mapa das primeiras civilizações (apoio aos capítulos 19 a 23). 
VII. Mapa geral da viagem. 

I. Notas ao todo do texto 
Os ideogramas akan:  A lombada do livro, bem como a primeira página da história, 
contêm o símbolo Sankofa; já a última página da história e a última capa são fecha-
das pelo símbolo Gye Nyame. Ambos provém do adinkra, um dos vários sistemas 
simbólicos paralelos do povo akan, da África Ocidental (especialmente Gana e Cos-
ta do Marfim). Nossa fonte para esses símbolos é NASCIMENTO. O primeiro deles sig-
nifica “nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás”; é usado tanto no 
sentido de que “sempre podemos retificar os nossos erros” como, agora, no sentido 
do resgate da memória histórica dos povos africanos e afrodescendentes. – O se-
gundo símbolo significa “Deus [o Divino, o Infinito] é onipotente e imortal”, ou “aceite 
Deus” [a ordenação cósmica superior ou divina]. A construção simétrica e “rotativa” 
do símbolo, que lembra o yin-yang oriental, remete à noção do Divino como fim e 
princípio ao mesmo tempo, coincidentia oppositorum. 

Historicidade: Convém deixar claro que apenas o enredo-veículo é fictício (Túlio, o 
Congresso etc). As informações sobre povos e personalidades do passado são efe-
tivamente históricas – ou seja, não menos e nem mais garantidas do que as de 
qualquer livro sério de História (didático, acadêmico etc.), dado às incontornáveis in-
certezas dessa disciplina. Leigos com freqüência imaginam que exista ou seja pos-
sível algum “relato exato do que realmente aconteceu”, mas a verdade é que todo re-
lato histórico é e será sempre tentativo e provisório.  

Data de conclusão: a redação-base do livro foi concluída em fevereiro de 1994; daí 
até sua impressão atual (2.º semestre de 1997), ele não deixou porém de receber 
aperfeiçoamentos e retificações, inclusive o acréscimo a suas bases bibliográficas 
de trabalhos publicados no período. 

O aproveitamento da história para várias faixas de idade: Reconhecemos que, 
com o escasso hábito da leitura no Brasil atual, é pouco provável que os muito jo-



  

vens enfrentem sozinhos a leitura de um texto amplo como este. Nossa intenção é 
sobretudo colocar dados à disposição, e fazê-lo dentro de uma forma-base já imagi-
nativa, porém sem pretensão de definitiva.  Nossa experiência revela que, com este 
texto em mãos, é perfeitamente possível “lê-lo” para as mais diferentes faixas de i-
dade, desde que adaptando a linguagem aqui e ali, acentuando as cores de uma 
passagem, suprimindo detalhes de outras etc. – usando, enfim, o gosto e manha de 
contar histórias sem o qual não se é verdadeiramente professor, nem pai! 

A opção relativamente conservadora do texto: De modo geral assumimos no tex-
to uma posição relativamente conservadora, ou seja: ao descrever o avanço das an-
tigas civilizações africanas é mais provável que tenhamos errado para menos. A ra-
zão é que não queremos facilitar aos opositores o argumento de que afirmamos fan-
tasias sem base em pesquisa. 

Com a usual dificuldade de acesso a fontes bibliográficas no Brasil, tivemos fre-
qüentemente que nos apoiar em um autor como COSTA E SILVA, que, sem desrespei-
to a sua imensa erudição, mostra-se tímido frente às perspectivas de reviravolta na 
historiografia oficial, simplesmente ignorando hipóteses mais ousadas ou descober-
tas mais perturbadoras. 

Infelizmente só depois de concluído o livro tivemos acesso a resumos do conteú-
do dos trabalhos de VAN SERTIMA. Nos anos 70 e 80 este autor parece ter reunido 
provas que confirmam e superam as hipóteses mais ousadas propostas por DIOP 
nos anos 50.  

Tais descobertas não se chocam porém com o conteúdo do presente livro; ape-
nas abrem inevitavelmente a perspectiva de novos trabalhos, complementares e não 
corretivos, à medida em que se houver explorado devidamente essas e outras novas 
fontes. 

Bibliografia: Em nossas notas, sobrenomes de autores escritos em versalete (ESTA 

LETRA AQUI) indicam que há referência detalhada na Bibliografia (Apêndice II). 
Sendo o nosso objetivo fornecer pistas, além dos autores que consultamos dire-

tamente (em negrito na Bibliografia) incluímos nomes de autores e trabalhos que 
não tivemos oportunidade de consultar diretamente durante a redação, sempre indi-
cando a fonte intermediária que nos levou a seu nome. 

Descrições de lugares antigos: Via de regra baseamo-nos em DAVIDSON, em COS-

TA E SILVA e nas enciclopédias Britannica e Larousse. Havendo outras referências, 
estarão nos "Comentários Adicionais" ao final dos capítulos.  

Por que nada da vertente banto-brasileira? – Por duas razões: mais um ou dois 
anos de preparação seriam requeridos, e cremos que há razões para colocar este 
material à disposição já. Segundo, esta história ficaria definitivamente sobrecarrega-
da. Por enquanto, bantos estão de alguma forma representados na cultura suahíli da 
Costa Oriental. Como diz Idrissa em sua última fala (cap. 54), esta viagem não cobre 
nem metade da África. Esperamos mesmo assim que valha como introdução. 

População negra do Brasil (dado do prefácio): Freqüentemente citada pelos mo-
vimentos negros, a colocação do Brasil como segundo país (Estado nacional) em 
população negra naturalmente não é verdadeira se consideramos apenas os indiví-
duos de origem 100% africana ou perto disso, mas faz sentido quando levamos em 

  

conta a presença de gens africanos no "pool" genético total do país. No mínimo, este 
é um dado para provocar reflexão. 

Religiões: É impossível falar de história cultural sem falar de religião. Por outro lado, 
cremos que hoje em dia a individualidade da opção religiosa é parte essencial da 
dignidade humana.  
  A história cultural africana abrange milenarmente três vertentes: tradicional, islâmi-
ca e judaico-cristã. Aos interessados, devem-se colocar à disposição elementos de 
todas as três. O espaço relativamente grande dado à vertente judaico-cristã (etíope) 
tem caráter de complementação, visto ser a menos conhecida entre nós. (Sobre o is-
lamismo, ver nota ao cap. 5). 
   Poder-se-ia alegar que as vertentes islâmica e judaico-cristã não são propriamente 
africanas. Ora, por esse critério o cristianismo tampouco é europeu. Houve de fato 
quem visse a identidade européia ligada somente às suas religiões pré-cristãs; isso 
porém foi justamente no nazismo! Para nós isso demonstra o perigo de qualquer ati-
tude excludente.  
   Conflitos como os da ex-Iugoslávia, Sudão, Irlanda, Líbano, Índia etc. deixam claro 
o enorme erro que é permitir o curto-circuito entre religião e identidade política. Reli-
gião tem necessariamente de ser opção individual – ou então nem ser. 
    Lembramos que o tema é abordado, por uma ou outra frente, nos capítulos 7, 41 e 
42, bem como nos comentários aos cap. 5, 7 e 41. 

"Mulato" ou "mestiço":   Com poucas exceções, a que caberiam justificações indi-
viduais, evitamos o uso da palavra "mulato", apesar de que seja prática ao indicar 
especificamente o mestiço de negro e branco.  
   A razão está numa das origens possíveis da palavra: "mulato" seria "análogo a 
mula", ou seja, ao híbrido de jumento e égua. Isso remete a concepções comuns no 
século passado, sistematizadas em teorias como as de Gobineau (1816-1882), se-
gundo as quais mestiços em geral seriam natural e fisiologicamente degenerados, 
assim como a mula é estéril. Tais teorias chegaram às últimas conseqüências no 
nazismo, onde tudo o que se considerava "decadente", inclusive a arte em desacor-
do com o gosto das autoridades, era atribuído à "mistura de sangue". 
   Há porém outra hipótese, a nosso ver bem mais provável: segundo Josué Macha-
do (Folha de São Paulo, 11/06/1994), SILVEIRA BUENO registra como origem da pala-
vra "mulato" o árabe muallad ou mowallad, que designa o mestiço de árabe e 
estrangeiro, bem como de escravo e pessoa livre. 
   Acontece que apenas a primeira hipótese ganhou notoriedade pública, levando a 
recusa à palavra "mulato" a se tornar gesto político-simbólico nos atuais movimentos 
de consciência negra. Assim, apesar de apostarmos na segunda hipótese, optamos 
por evitar a palavra.  

As palavras “camita” e “semita” [texto ausente da edição de 1997, preparado em 1998 para 
uma nova edição]: Embora usadas até hoje para designar os dois braços de uma grande famí-
lia de línguas (ver nota ao final do cap.15), essas palavras não têm origem científica, e sim nu-
ma interpretação fantasiosa da Bíblia: segundo o livro do Gênesis (capítulos 7 a 10) num de-
terminado momento toda a humanidade teria sido extinta, exceto a família de Noé, de modo 
que toda a humanidade atual descenderia dos três filhos de Noé: Sem, Cam (ou Ham) e Jafet. 
Tradições posteriores vieram a considerar os povos claros do Oriente Médio (babilônios,  sírio-
libaneses, árabes, hebreus etc.) como descendentes de Sem (semitas), e os africanos como 
descendentes de Cam ou Ham (camitas ou hamitas). Todo o resto da humanidade descende-
ria portanto de Jafet – o que parecia muito simples enquanto os europeus que se considera-
vam “jaféticos” não conheciam a imensa pluralidade de raças de outros continentes!  



  

   Esse não é porém o maior problema dessa classificação, e sim o fato de que no 
relato bíblico Noé amaldiçoou seu filho Cam e sua descendência. Assim, durante 
séculos tal maldição foi usada como desculpa para todo tipo de preconceito e opres-
são contra os africanos, bem como “justificativa” para a resultante miséria da África.  
   Até mesmo defensores da causa abolicionista ou africana caíram na armadilha 
desse mito, como Castro Alves, cujo poema Vozes d’África, apesar disso belíssimo, 
não deve ser lido sem consciência crítica das passagens que sugerem que “a África” 
(e não os africanos!) sofre por ser povoada por uma gente amaldiçoada e (ver a úl-
tima estrofe) por algum crime que ela mesma houvesse cometido! 
   É imperioso, portanto, deixar claro que o nome “camita” ou “hamita” é usado para 
certo grupo de línguas africanas apenas por tradição (tanto quanto o nome “semita”), 
sem que haja nenhum fundamento, nem mesmo dentro da Bíblia, para atribuir aos 
africanos a condição de “descendentes de Cam”.   

Quanto à linguagem do texto: Podem se observar no texto inúmeras opções de 
expressão e de grafia em desacordo com as normas acadêmicas da língua (p. ex. o 
uso sistemático de pra, de você como pronome objeto, próclises iniciais, que e não 
do que na comparação etc). Não se trata de desleixo, mas de inserção num projeto 
consciente de trazer a escrita para mais perto da língua que de fato se fala hoje no 
Brasil. 
   Nossa fala não é errada, porém certa de acordo com suas próprias regras internas. 
Infelizmente essa gramática implícita ainda é pouquíssimo documentada, pois nos-
sos gramáticos são geralmente lacaios do passado, alérgicos à realidade viva. Tudo 
o que fazem com isso é presentear o povo brasileiro com uma formidável coleção de 
obstáculos tão mais ridículos porque desnecessários, espalhados pelas ruas do pre-
sente e pela estrada do futuro. 
   O ensino da língua será infinitamente mais fácil quando corresponder à realidade. 
Isso não significa "fazer concessões", pois, se existe algo como sabedoria, essa es-
tá em estabelecer com a realidade uma relação de colaboração, não uma luta de 
poder. Se entendermos que a transformação das coisas jamais se detém, não há por 
que julgá-la uma decadência, mas apenas o que é: uma transformação.  
   Não é portanto como "concessão" que tais opções de linguagem comparecem nes-
te livro, ou como um sacrifício do educativo-na-forma num livro que busca o educati-
vo-no-conteúdo, o que seria uma esquizofrenia (aliás não rara hoje em dia).  
   Não nos proibimos porém de aqui e ali usar formas mais tradicionais, pois tais mu-
danças de registro são um recurso de caracterização e expressão. A intenção é am-
pliar nosso território, não trocar uma prisão por outra! 
 

Outras notas se encontram no final dos capítulos correspondentes. 
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Mena. Consulte Menés 

Menelik (Etiópia), 142 

Menés, 73, 94 

Mênfis, 81 

mercado, 22, 65, 131, 147, 163 

mercadoria humana, 168 

Meroé, 100, 101, 102, 104 

Merópius, 144 

Méru, Monte, 109, 110 

Mesopotâmia, 80, 81, 84, 85 
mesquitas, 26, 35, 39 
mestiços, 40, 47, 49, 62, 85, 107, 

182, 183, 199 
México, 86 

Mil e Uma Noites, 116 

milheto, 22 

Mílton Nascimento, 51 

miséria. Consulte pobreza 

Moçambique, 109, 118, 121, 186 

moedas, 145 

Mogadíchu, 117 

Mohammed. Consulte 
Muhamad 

Mohenjo-Daro, 82, 84, 87. 

V.tb. Índus, civilização 
do rio 

Moisés, 91, 92, 98, 136, 141, 153 

Mombaça, 111, 112, 115, 117, 119, 
121, 122 

monções, 131 
monges, mosteiros, 27, 35, 127, 

128, 133, 145 
monolitos, 133 

monoteísmo, 24, 25 

montanhas, 104, 105, 106, 109, 
110, 125, 128, 148 

Montanhas da Lua. Consulte 
Ruwenzori 

Moreira, Juliano, 53, 57 

Morrison, Tony, 41 

mosteiros. Ver monges, 
mosteiros 

mouros, 19, 137, 138, 139 

Mozart, 47, 50 
muçulmanos, 26, 27, 34, 39, 40, 113, 

117, 118, 119, 129, 137, 157, 184, 
192. V.tb. Islam, islamismo 

malês no Brasil, 35, 39 

Muhamad, 25, 26, 34, 43, 44, 153 

mulato, 47, 96, 199. Consulte 
também mestiço 

mulheres no islamismo 
africano, 157 

múmias, 57 

música, 47. Consulte tb. 
blues, jazz, rock 

caribenha, 47 

músicos clássicos, 47 

popular brasileira, 47 

músicos clássicos, 47 
  
Nairóbi, 17, 111, 125 

Napata, 100 

Narmer. Consulte Menés 
nazistas, 116, 164, 199 
negáchi. Consulte neguz 
negritude 

condição individual, 177 
de civilizações antigas, 87. V.tb. 

Egito:negritude 
neguz, 126, 127, 139, 144, 145, 147 

Nekheb, 73 

Níger, 32, 152, 159 
Nigéria, 3, 17, 24, 33, 159, 162, 171 
Nilo, 61, 70, 71, 79, 80, 81, 83, 84, 92, 

99, 100, 102, 104, 106 
Azul, 104, 128, 143, 146, 156 

Branco, 104, 156 

Nobel, Prêmio, 41 

nobres, nobreza, 24, 28, 43, 47, 
49, 64, 83, 121, 139, 142, 192 

Noé, 199 

  

Nok, 162 
Nova York, 52, 74 
núbia, 61 
Núbia, 70, 71, 80, 84, 99, 100 

Nunes Garcia, Pe. José 
Maurício. Consulte 
José Maurício 

  
obá, 161, 163 

obeliscos, 133 

Oceanos. Ver pelo nome, 
p.ex. Atlântico, Oceano 

óleo de palma, 161 

olmecas, 86 

Olodum, 191, 192 

Olodumare, 24 

ópera, 49, 50, 52 

óptica, 36 

Organização da Unidade 
Africana (OUA), 125 

ori, 165 

Oriente Médio, 25, 35, 199 

origem da humanidade, 
teorias, 109 

órix, 22 

orixás, 24, 25, 93, 98, 153, 156 

ortodoxa, igreja, 134, 151 

ouro, 28, 30, 31, 34, 70, 71, 115, 118, 
123, 131, 141, 145 

  
Pacífico, Oceano, 121 

padrão (marco português), 
118, 121 

padre, 47, 136, 140, 151, 160, 165 

Padre José Maurício. 

Consulte José Maurício 

painço, 22 

Palestina, 80, 81, 83, 109, 115, 116, 
117, 129, 132, 144, 146 

palmeiras, 18 

tâmaras, 21 

vinho de, 90 

pão, 148 

Paquistão, 82 

Paris, 48, 49 
patoá (patois), 117 
Pedro I. Consulte Dom 

Pedro I 
Pedro II. Consulte Dom Pedro II 
Pedro o Grande (Rússia), 43 

Pemba, 117 

Pero de Covilhã. Consulte 
Covilhã 

Pérsia, persas, 83, 86, 120, 129, 
138, 147 

Petrie, W. M. Flinders, 78 
petróleo, 159 

piano, 51 

pirâmides, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 83, 84, 90, 101, 102, 113, 
157 

Meroé, 101 

Pitágoras, 93 
pobreza, 112, 180, 183, 200 
poder de troca, 31 

poesia, poetas, 35, 41, 42, 43, 45, 
46, 107, 116, 117, 176, 180, 190 

Poliákov, 97, 99 

politeísmo, 24 

porcelana, 115 

porto, 112, 114, 115, 118, 158, 167, 
169, 171 

Porto Novo, 175 
Portugal, portugueses, 122 

aspectos da História, 26, 
85, 113, 117, 120, 137 

características culturais e 
da colonização, 38, 64, 
95, 114, 118, 120, 121, 123, 
139 

expansão mundial, 37, 64, 95, 
113, 118, 137, 160 



  

atuação sobre a África, 
120, 121, 123 

Brasil, 38, 136, 140 
língua, 16, 53, 59, 117, 135, 165 
relatos sobre a África, 95, 

160 
português (língua). 

Consulte Portugal, 
portugueses: língua 

prata, 28, 118, 123 

preconceito, 72, 115, 200 

prédios. Consulte edifícios, 
prédios 

Preste João, 113, 117, 119, 137, 
138, 139, 140 

princesa, 64 

professor, 51 

Ptolomeus, 93, 94, 105 

Púchkin, 42, 43, 45, 145 
  
Quelimane, 118 

Quênia, 106, 109, 111, 125 

Quéops, 75 

Quíloa, 118, 119, 123, 124 
  
racismo, 13 

ragtime, 50, 51, 52 

Ramsés, 91, 92 

ras, 125, 127 

Tafári, rastafári. Consulte 
Hailé Selassié 

Rebouças, Antônio e André, 
54 

reggae, 125, 126 

religiões, 153, 154, 156, 199 
religiões tradicionais, 127, 157, 158, 161, 

199 
República Centro-Africana, 

158 
retórica, 35 

revolução 

francesa, 49 

industrial, 66 

São Domingos, 49 

Rift Valley, 109, 110 

Rimski-Korsakof, 45 

Rio de Janeiro, 47, 49, 55, 131, 
162, 178 

rock, 47 

rodas, 70 

Roha, 125, 149 

Roma, romanos, 36, 101, 102, 
120, 127, 129, 144, 145, 146, 147, 
170 

deuses, 24 

igreja católico-romana, 
134 

Ruanda, 106, 187 

Rufino, 145, 146 

Rússia, russos, 42, 43, 45, 149 

Ruwenzori, 105 
  
Saara, 19, 31, 69, 70, 71, 79, 82 

Saara fértil, 71 
Sabá, 86, 116, 129, 130, 132, 141, 143 

rainha, 132, 141, 143 

sacerdotes, 72, 98, 101, 113, 133, 
137, 143, 157, 183 

sacrifícios, 157, 161, 163, 170, 175, 
182 

Sahel, 19, 31 

Saint-Georges, Cavaleiro, 47, 
48, 53 

sal, 31 

Salif Keita, 192 

Salomão, 132, 141, 142, 143, 146 

San'aa, 131 

saneamento, 131 
Sankofa, 8, 197 
Sankuré, 35, 39, 58 

Sansão, 45 
sânscrito, 127 
santos, 24, 137, 145, 146, 151, 175 

  

São Domingos, 48, 49 

São Jorge, 150 

São Paulo, 16, 18, 20, 22, 53, 54, 63, 
70, 76, 175 

savanas, 31, 33, 104, 105, 106, 156 

Schuller, Gunther, 52, 53 

Scott Joplin. Consulte 
Joplin 

seda, 115, 123, 131, 147 
semitas, povos e línguas ditos, 61, 85, 

86, 113, 199 
Senegal, 16, 19, 41, 57 

Senghor, Leopold, 41 

senzala, 179, 181 

serviços secretos, 137 

Shibam, 131 

siderurgia, 101, 102 
símbolo, 8, 23, 31, 165, 197 
Sinai, 72 

Singleton, John (cineasta), 
190 

Síria, sírios, 81, 135, 145, 199 

Sofala, 118, 138 

Somália, 117, 139 

songais, 35, 39 

Sonni Ali, 35 
suahíli, 61, 98, 112, 116, 117, 118, 122, 

198 
Sudão 

faixa geográfica, 30, 31, 65, 
66, 67, 70, 71, 79, 104 

país atual, 31, 70, 104, 199 

suha, 141 

Suméria, 81, 83, 84, 102 

superstição, 143, 156 
  
tabots, 137. V.tb. Arca da 

Aliança 

Tábuas da Lei. Consulte 
Arca da Aliança 

Tafári. Consulte Hailé 
Selassié 

Talmud, 143 

tâmaras, 22, 78, 86, 87, 88 

Tanzânia, 106, 109 

tecidos, 22, 65, 66, 68 
TEIILHARD DE CHARDIN, 110 
Teoria da Relatividade, 57 

terraços, 150, 194 

agricultura, 131, 147 
terracotas, 162 
Texas, 51 
Thot, 21 
Tigré, 132 

Tiro, 132, 144, 145, 146 

Tombúctu, 32, 34, 35, 36, 39, 65, 
66, 70, 152, 159 

tradição, 21, 23, 25, 64, 116, 143, 151, 
186, 199, 200 

religiões, 21 
tráfico de escravos. Consulte 

escravagismo, tráfico e Brasil, 
escravagismo e tráfico 

Treemonisha, 52, 53 

trigo, 148 

tuaregs, 35 

turcos, 113 

Turquia, 26, 86 
  
Ubángui, 158 

Uhúru. Consulte 
Kilimandjaro 

união, 189, 192 

universidade, 35, 36, 39, 58, 87, 
152 

uolof, 57, 61 

uót, 140, 141 

Ur, 81, 82 

Uruk, 81 
  
VAN SERTIMA, Ivan, 136, 140 
Vasco da Gama, 37, 118, 121, 136 



  

Vavilov, 149 
Vedas, 87 
Veneza, 137 

vice-rei, 121 

violino, violinista, 48, 49, 51, 
53, 55 

voduns, 25, 27 

Volney, 96, 99 
volta ao mundo, 37 

Volta, Rio, 175 

vulcões, 109 

  
Walcott, Derek, 41 

Walker, Alice, 41 
  

Yahweh. Consulte Jah 

Yeb. Consulte Elefantine 
  
Zair, 105, 186 

Zanzibar, 117 

Zeila, 122, 139 

Zimbábue, 115 

  

IV. Sumário temático: 
focos principais dos capítulos 

1ª parte: A DESCOBERTA  
Objetivos gerais: Primeiro contato com a África;  

civilização medieval do Sudão. 

Cap. 1-3: O Crime / Tentando Entender /   
 À Beira da Cama e da Margem  

– A presença semi-oculta do preconceito anti-africano em nossa sociedade. 
– O impacto desses preconceitos na auto-imagem do jovem afrobrasileiro, e portanto 

no seu encaminhamento na vida. 
– Conscientização sobre o reconhecimento do racismo como crime pela lei brasileira.  

Cap. 4: De Repente... (Rumo ao Desconhecido)  
– Introdução ao aspecto urbano da África (em contraste com a imagem selvagem). 

Dakar moderna.  

Cap. 5: Voando pelo Sahel  
– Paisagem do Senegal e do Sahel (Mauritânia). 
– Primeiras noções sobre impérios do Sudão (antigos Mali e Gana).   

Cap. 6: Por Baixo das Areias do Tempo  
– Audagost (Gana) e seu comércio. 
– Diversidade étnica na fronteira do deserto. Berberes.   

Cap. 7: Cumbi Saleh, o Encontro de Dois Mundos  
– Politeísmo e monoteísmo. Introdução às religiões tradicionais africanas e ao islamis-

mo. 
– Cumbi Saleh, capital do Antigo Gana.   

Cap. 8: O Pavilhão do Imperador em Cumbi Saleh  
– Descrição (histórica) do cerimonial de um imperador (Gana).  
– Importância mundial do ouro do Sudão.  
– Um primeiro olhar sobre causas do empobrecimento da África.   

Cap. 9: Sobrevoando a Antiga Metrópole do Mali 
– História de Tombúctu (capital do Antigo Máli). O imperador Kankan Musa.  
– A questão da escravidão entre africanos. 
– Importância cultural de Tombúctu. Universidadede Sankuré.  

Cap. 10: Universidades e Europidades 
– Precedência cultural do mundo islâmico frente à Europa. 
– As transformações do mundo em torno de 1500. 
 
 



  

 

2ª parte: NA CAUDA DO COMETA  
Objetivos gerais:  

A Diáspora Africana: conceituação; personalidades;  
imagens de superação da escravização.  

Cap. 11: Na Abertura do Congresso em Tombúctu 
– Personalidades da diáspora: escritores diversos; o avô do poeta russo Púchkin.  

Cap. 12: O Poeta Antar Fala de sua História  
– O poeta árabe Antar; o advogado brasileiro Luiz Gama.  
– A polêmica do papel da origem racial e/ou étnica na criatividade artística.  

Cap. 13: O Espadachim do Violino e o Rei do Ragtime  
– Músicos clássicos: Chevalier de Saint-George, José Maurício, Scott Joplin.   

Cap. 14: Os Cientistas  
– Os engenheiros brasileiros André e Antônio Rebouças, e o psiquiatra Juliano Morei-

ra. 
– Uma palavra sobre a importância da responsabilidade paterna na formação dos 

indivíduos e de um povo. 
– Apresentação do cientista-historiador senegalês Cheikh Anta Diop.   

Cap. 15: A Mãe  
– Conceituação da diáspora.  
– Apresentação dos problemas: 

a) perda da memória histórica africana 
b) inconsciência da importância cultural da África no mundo 
c) perda das conexões de consciência entre os diferentes distritos da diáspora e da 

África. 
– Caracterização dos objetivos principais deste livro (como sendo do "Congresso Pan-

Africano Transtemporal").   

  

3ª parte: O MUNDO DAS PIRÂMIDES  
Objetivos gerais:  

Raízes egípcio-kushitas da civilização africana.  
Teoria da origem africana da civilização em geral.  

Cap. 16: A Ancestral Oculta  
– Presença genética africana na população branca do Brasil e seu escamoteamento 

por preconceito.  

Cap. 17:Small is Beautiful  
– Outros Estados do Sudão: Kano e a importância da sua “indústria artesanal”.   

Cap. 18: Verde Deserto!  
– Fertilidade do Saara em 5000 aC. Origem da importância do Vale do Nilo.  
– Primeira apresentação de Núbia e Egito.   

Cap. 19: O Império que já Nasceu com Mil Anos  
– História do nascimento do Egito.   

Cap. 20: Aos Pés da Pirâmide   
– Dimensões e significado das pirâmides.  
– Conscientização sobre as limitações da ciência em geral e da História em particular.   

Cap. 21: Até a Raiz da História  
    A TEORIA DA ORIGEM AFRICANA DA CIVILIZAÇÃO: 
– Revisão detalhada da cronologia das primeiras civilizações.   

Cap. 22: Festa & Descanso  
  "Intervalo"   

Cap. 23: Esqueçam Cleópatra!  
A TEORIA DA ORIGEM AFRICANA DA CIVILIZAÇÃO: 
– Presença do Egito nas origens do Ocidente (judeo-cristianismo e Grécia).  
– Desfazendo o equívoco Cleópatra.  
– Porquês da falsificação da história africana nos últimos séculos. 
– Proposta de atitude.   

Cap. 24: A Capital Industrial da Antigüidade  
– A civilização kushita ou meroítica da Núbia (os "etíopes" dos antigos). Sua siderurgia 

e importância cultural.   



  

4ª parte: RUMO AO REINO DO PRESTE JOÃO  
Objetivos gerais: África oriental:  

aspectos notáveis da geografia; teorias da origem humana. 
Cidades islâmicas da costa; o choque da chegada européia.  

O império cristão da Etiópia.  

Cap. 25: A Subida   
– Geografia do Alto Nilo, inclusive Lago Vitória.   

Cap. 26: Piquenique no Umbigo do Mundo   
– Região do Monte Kilimandjaro; paisagem, flora, fauna.  
– Teorias da região como origem da humanidade.   

Cap. 27: Espiando do Alto do Vulcão   
– Introdução ao mundo dos portos do Índico.   

Cap. 28: Uma Girafa em Pleno Mar  
– A Europa às portas das grandes navegações. 
– O cultura suahíli e seu comércio com todo o Oriente.  
– Referência às regiões mineiras do Sul (p. ex. Zimbábue).   

Cap. 29: Vasco...   
– Primeiros contatos do Ocidente com o Índico.   

Cap. 30: ... e Almeida  
– O começo da violência no contato e da destruição da estrutura comercial suahíli.   

Cap. 31: A Terra do Preste João... e do Ras Tafári  
– A Etiópia moderna: Adis Abeba; Hailé Salassié e seu título Ras Tafári.   

Cap. 32: Um Planalto entre Kush e Sabá 
– As vertentes kushita e sabeana da cultura etíope.  
– Imagens da geografia etíope: Nilo Azul, escarpas, Eritréia.   

Cap. 33: Os Primeiros Arranha-Céus do Planeta  
– Importância da cultura sabeana no Iêmen, relacionada à Etíope.   

Cap. 34: Aksum 
– Os grandes obeliscos pré-cristãos de Aksum.  
– O alfabeto e línguas da Etiópia. 
– Introdução à Igreja Etíope.   

Cap. 35: O Destino de um Espião Português 
– As viagens de Pero de Covilhã à Ásia e África no séc. XV 

Cap. 36: A Endjera e o Mistério da Arca 
– Um pouco sobre o cotidiano etíope (alimentação) 

  

– A história mítica da transferência da Arca da Aliança bíblica para a Etiópia.   

Cap. 37: A Outra História da Arca  
– Possibilidade histórica da transferência da Arca da Aliança para a Etiópia; Origens do 

judaísmo e cristianismo etíopes.   

Cap. 38: A História de Frumêncio e Edésio 
– Origens do cristianismo etíope.  
– Uma história de escravidão-superação com perspectiva inversa à habitual (i.é, bran-

cos escravos de negros).  

Cap. 39: A Mãe do Trigo Passa Fome  
– Importância da tradição agrícola etíope e suas contribuições à agricultura mundial; 

causas da fome recente.  
– Menção à marginalização da agricultura como componente da crise econômica 

mundial.  

Cap. 40: Discretas Catedrais  
– As arquitetura sacra de Lalibela, das mais notáveis do mundo.  

Cap. 41: A Mãe Fala nos Jardins de Lalibela 
– Apelo a um sentimento ecumênico na recuperação da cultura africana (relacionado a 

caps. 40, 49 e 50). 

5ª parte: VOLTANDO A NÓS  
Objetivos gerais:  

Algo da Costa Ocidental mais ligada ao Brasil.  
A problemática do enfraquecimento pela desunião.  

O conhecimento histórico como ferramenta para o futuro. 

Cap. 42: A Luz e a Sombra das Religiões   
– Tradição africana é bruxaria? Cristianismo e islamismo são opressores/destruidores? 

(Pelo pluralismo e superação de preconceitos). 

Cap. 43: De Volta ao Atlântico 
– Vista d'olhos sobre a floresta e a costa Camerum-Nigéria (transição).   

Cap. 44: Benin de Luz  
– Exemplos da arte e cultura do Delta do Níger no início da intervenção. 
– O papel da dança e do festejo como solenidade.   

Cap. 45: Benin de Sombra  
– Exemplo da decadência social produzida pela redução do ser humano a mercadoria.   

Cap. 46: O Pesadelo   
– Alegoria sobre a origem do tráfico e a participação africana no mesmo.   



  

Cap. 47: Visita aos Brasileiros de Lagos 
– Duas palavras sobre o mundo iorubá.  
– A cultura dos retornados do Brasil em Lagos (ca. 1900).  

Cap. 48: 1994, Abidjan 
– A situação do "branco consciente" frente à questão africana. 
– Último olhar geográfico (as "4 Costas", Abidjan).   

Cap. 49: O Poeta Emparedado   
– A imagem falsificada da África e a auto-imagem do negro brasileiro: o exemplo de 

Cruz e Souza.  

Cap. 50: O Apelo de Cruz e Souza 
– A relação escravidão-favela. 
– O potencial transformador do conhecimento histórico.  

Cap. 51: A Tristeza da Mãe   
– Obstáculos internos à restauração africana.  

Cap. 52: A Estratégia   
– Perspectivas de superação das dificuldades, especialmente pela consciência histori-

camente situada.  

Cap. 53: Confraternizando   
– Reforço à idéia de superação da desunião.  
– Novo olhar sobre a vida urbana moderna na África 

Cap. 54: O Abraço  
– Transformação da percepção do presente pela perspectiva histórica.  

 
 


