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CONVITE 

Você está sendo convidado a participar do CONPAFRATE: 
o Congresso Pan-Africano Através do Tempo e do Espaço. 

Neste Congresso, você poderá mergulhar 10 mil anos 
no tempo, visitar as Pirâmides do Egito na época da sua inau-
guração, assistir a uma audiência imperial do Ghana em que 
os cães de guarda usavam coleiras de ouro, pousar de tapete 
voador no alto de vulcões, andar pelas ruas de metrópoles mo-
dernas conversando com gente interessante de várias épocas. 

Participará de uma excursão mental por uma história real: a 
das alegrias, empreendimentos, dores e glórias dos povos do 
continente em que a história da humanidade inteira começou. 

Como todo congresso, o CONPAFRATE terá momentos mais leves 
e momentos mais densos, cheios de informações e de reflexões. 

Se de início tiver dificuldade em acompanhá-los, você pode 
ler os trechos mais densos “por cima” para não perder o fio do 

relato, ou até mesmo pular esses trechos, e voltar a eles 
depois, quando se sentir com cabeça para explorá-los mais a 
fundo. Afinal, o livro estará sempre à sua disposição na 
internet, você também pode baixar todas as 5 partes para a 
sua máquina, e pode inclusive imprimir para seu uso (só não 
pode vender, em nenhum formato e em caso nenhum!). 

Desejando a você uma boa aventura pan-africana através do 
tempo e do espaço, 

a equipe da ACORDA:  
Associação pela Consciência da Relevância da África 
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Este livro é dedicado: 

À memória de Floriana Rosa do Espírito Santo (1835-1917), 

trisavó do autor, nascida escrava em Paranaguá (PR),  

depois agricultora, pescadora, parteira, referência  

comunitária e mulher dona de si. 

Através dela,  

a tod@s @s ancestrais que viveram no Continente-Mãe 

ou provieram daquel@s que lá viveram. 

A@s incontáveis irmã@s e amig@s presentes  

a quem este livro diz respeito. 

Ao começo, desde já, de um futuro digno. 
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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 burquinês 



O dia em que Túlio descobriu a África - PRIMEIRA PARTE 
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Primeira parte 

A DESCOBERTA 

1: O crime 

– Parado aí, neguinho! Encosta na parede e não se mexe! 

“Não! Um assalto, agora, não!” – foi o primeiro pensamento 
de Túlio. “Justo agora que tava dando tudo certo…” 

Não fazia muito tempo que tinha arranjado esse estágio. Es-
tava pra fazer dezesseis, idade em que muita gente ainda nun-
ca pensou em trabalhar... mas Túlio tinha verdadeira fome de 
conhecer o mundo - e como conhecer sem poder nem pegar 
um busão pra ir além dos limites do bairro?  

A escola ajudava, sim, a ter noções sobre o mundo; mesmo 
que deixasse muito a desejar, o rapaz sentia com clareza que 
não dá pra dispensá-la - mas também não é suficiente: afinal, 
qual é a graça de ouvir falar de coisas e lugares e nunca ver de 
perto, nunca estar no meio das pessoas de lá, sentir o cheiro e 
o vento daquele lugar batendo no rosto? 

Por isso Túlio sentia que tampouco a internet lhe bastava, 
apesar de nos colocar em contato com o mundo de um jeito 
mais dinâmico e autônomo que a escola - mas não por isso 
deixava de viajar na internet, e muito! - e também ela depende 
de pelo menos um troco pra pôr crédito no celular!  

Sem isso e sem busão, ia fazer o quê? Sentar na frente da te-
vê? Não dava! Nosso amigo sentia quase que por instinto que a 
tevê está ali pra fazer acreditar que o mundo é de um jeito 
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quando na realidade é de outro; pra ocupar a mente das pesso-
as de modo que elas não consigam e nem queiram tentar enten-
der. Cada vez que parava na frente da tevê Túlio sentia que es-
tava sendo tratado como burro e que tentavam condicioná-lo a 
se deliciar com isso - mas também sentia, sem arrogância mas 
com muita força, que não cabia nos limites desse papel. 

Precisava, enfim, de conexão, transporte, que mais? Ora, 
tem o ultrabásico: comida, roupa - coisas que muita gente 
chega aos 40 pensando que brotam automaticamente nos ar-
mários ou nas mãos da mãe ou do pai... mas Túlio nunca dei-
xou de perceber o dia-a-dia doido da mãe - doido e doído - 
desde que ficou sem o pai, aos quatro anos. Todo mundo ad-
mirava a categoria com que Dona Aurora não deixava faltar 
nada aos três filhos, mas só quem estava perto sabia o tama-
nho da luta. Túlio via o irmão com a cara enfiada o dia inteiro 
nos games e não entendia como ele não percebia; aí olhava pra 
mãe e às vezes dava um nó na garganta... 

Por isso esse estágio. 

Por sorte tinham gostado dele na firma, tanto que já estavam 

dando tarefas de bastante responsabilidade: não eram pouca 
coisa o valor e os documentos que iam ali na pasta. Saiu pra 
rua todo cuidadoso. Quando estava a uma quadra do ponto 
viu o ônibus chegando e resolveu correr. Foi aí que… 

– Vai, vai, 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 fardados descendo de 
uma viatura, de armas na mão. Por um instante sentiu um 
alívio: não tinha feito nada de errado, eles só podiam estar 
atrás de outra pessoa! 
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– Passa a mala aqui. E sem gracinhas! 

Espera aí, essa era a pasta do serviço! Se lhe pedissem pra 
abrir e mostrar, ainda vai lá, mas entregar... era óbvio que não 
podia. Só que nem deu tempo de dizer um “a”, e um dos far-
dados já tinha tomado 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, não foi? 

Era tudo tão inesperado, tão sem cabimento, que Túlio não 
atinava com o que poderia dizer ou fazer. Mal percebeu que 
um dos fardados estava pra lhe botar algemas; só sabia que a 
pasta era responsabilidade sua, de modo que quando viu o 
outro se afastando gritou “não, a pasta não!”. Fez que ia atrás 
e… plaf!, foi jogado no chão. 
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– Quieto aí, ô carvão! Sem truques! 

– Os documentos! – gritou – Olha os documentos! 

– Que documentos? Desde quando macaco tem documento? 

Não podia ser verdade! Um homem da lei, agindo daquele jei-

to?! Por um instante a visão escureceu e Túlio quis xingar, 
explodir, arrebentar com tudo… mas a inteligência lhe mostra-
va que se perdesse a cabeça agora, aí é que sua chance acaba-
va 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 cidadão que o trombadinha aí assaltou? 

– Que trombadinha? Eu não vi trombadinha nenhum. O que 
é que aconteceu com o Túlio? 

– Túlio? Que Túlio? 

– Esse moço aí, Túlio do Espírito Santo, funcionário da mi-
nha firma. 

Era o Cristiano, motorista da empresa. “Do jeito que está fa-
lando até parece mesmo que é o proprietário!”, Túlio pensou, 
sorrindo por dentro. “O engraçado é que 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 
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um crioulinho desses? O senhor sabe, isso é gente sem capa-
cidade 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 desmanchasse em segundos. 

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

– Vem, Túlio. 

Nosso amigo reparou que ninguém o impedia, que estava 
solto enfim - mas também que nenhum dos policiais lhe pediu 
desculpas, disse uma palavra, 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 re-
petia um número sem parar, um número de placa de carro. 

– Anota aí, Túlio, a placa da viatura. 

– Mas pra quê? 

– Pra denunciar, claro. A gente tem que denunciar os saca-
nas na delegacia… e na corregedoria… no Disque 100… em 
toda parte… 

– 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 a gente 
tem que denunciar! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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2: A caminho da delegacia (só que desta vez…) 

– Não tô 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?! 

– É, teatro amador, mas é teatro. 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 um 
moreno claro ainda pode ser, mas se fosse da minha cor era ca-
paz de apanhar ou ir preso junto, nem que fosse o dono mesmo! 

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

crime? 

– Quê crime, Cristiano? Juro que ainda não entendi. 

– Está certo tratar as pessoas de modo diferente só porque 
uma é clara e a outra escura? 

– Certo eu acho que não está, mas… desde que eu me co-
nheço por gente sempre foi assim… Na escola, na rua, na pa-
daria… até na favela, tratamento de preto e de branco sempre 
foi diferente. 

– E você acha que é pra deixar passar? 

– E o que é que eu posso fazer? 
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– 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. Temos que ir até a delegacia 
e registrar queixa, você como vítima e eu como testemunha. 
Por injúria racial (ser chamado de macaco), por racismo (ter o 
seu direito de ir e vir violado por causa da cor) - além de abuso 
de autoridade, é claro. 

– Abuso de autoridade? Mas você não disse que são crimino-
sos disfarçados de policiais… 

– Ô Túlio, você é tão inteligente, mas hoje tá devagar, né? 

– Qual é, Cristiano, eu tô aqui ainda zonzo do susto, panca-
da 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?” 

– Policial é uma pessoa que está aí pra proteger a população 
e garantir que se cumpra a lei, não é? Se o sujeito age contra a 
lei, não se pode dizer que ele seja de verdade um policial. 

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

– É terrível, mas boa parte deles realmente age assim. 

– E não são todos? 
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– Não seria justo dizer isso. Existem policiais honestíssimos, 
heroicos mesmo - mas infelizmente tem uma verdadeira multi-
dão de mal preparados. 

– Mal preparados ou safados? 

– Olha, tem de tudo, como em toda profissão. Com a polícia, 
tem o problema de que os soldados ganham mal pra uma res-
ponsabilidade tão séria - e ainda costumam receber um prepa-
ro totalmente inadequado. São postos em ação sem nem terem 
entendido qual é de fato a sua função na sociedade. 

– Mas a mala da firma… 

– Tem razão, isso vai além de despreparo. Aliás, você viu como 
eles saíram rapidinho? Eles viram que a sujeira tinha sido perce-
bida. Foi 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 
de polícia no Brasil… mas agora tem gente lá dentro que en-
tende, sim. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULOS INICIAIS 

LINGUAGENS E GRAFIAS DIFERENCIADAS NO LIVRO. Sobre os diferentes regis-

tros de linguagem e sobre as opções diferenciadas de grafia e pontuação empre-

gados ao longo do livro, bem como sobre outros aspectos de sua feitura e pro-

posta, ver seção específica no Posfácio. 
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SANKOFA. Os símbolos  e , que aparecem em diversos pontos do livro, 

são duas versões do ideograma “sankofa”, que significa “nunca é tarde para 

voltar e apanhar o que ficou para trás”. Esses ideogramas pertencem ao sis-

tema simbólico chamado adinkra, do povo akan, que vive no atual Gana. 

3: Noite de cão 

Nessa noite Túlio não conseguia pegar no sono. Pensava nos 
riscos que tinha corrido - ser detido 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: se via andando na rua, de repente era fechado por uma 
viatura, e aí estavam lá aqueles sujeitos rosnando e cuspindo: 

– Encosta na parede, neguinho… mãos para cima… 

– Roubou de onde, hem, neguinho? Entrega logo, o assalto 
onde foi… 

Logo não eram só as vozes dos policiais, mas uma balbúrdia 
crescente de vozes mentais que pareciam brotar de todos os 
lados na escuridão 

– Imagina se um moleque desses tem emprego! 

– Quem é que ia largar grana na mão de crioulo? 

– Margina-al…  margina-al…  negro margina-al… 

– Criôlo burro… criôlo safado… Criôlo burro… 

– Res-pon-sabilidade… hahahaha… 

Também apareciam algumas falas diferentes, lembrando vo-
zes de professoras, de amigos, da mãe: 

– Você é muito inteligente, menino… 

– Você tem futuro… 
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– Se esforça, meu filho, que talento você tem…  

– Tudo o que você faz fica bom! 

Mas as vozes sarcásticas insistiam, começando a formar 
uma espécie de jogral: 

– Mentira… Ilusão… Pra quem nasce negro… 

– ... não tem jeito não! 

De repente tinha virado batalha… 

– Inteligente… Capaz… Responsável… 

– Talento… Conquista… Realização… 

… mas a defesa parecia em franca desvantagem frente à 
brutalidade crescente das acusações: 

– Tem gente que não enxerga mesmo… 

– … onde fica o seu lugar… 

– Selvagem! 

– Primitivo! 

– Animal! 

– Se considere feliz se ainda encontrar… 

– … alguém que queira te escravizar! 

Esta última fala foi como uma lança enfiada pelas costas; 
Túlio se sentiu levantando os olhos… e aí deu com o vulto de 
um homem encapuzado surgindo da escuridão. Houve um 
ameaço de susto, mas o vulto tratou logo de passar uma im-
pressão amistosa: 

– Ô mano! Que é isso! Vai deixar te tirarem desse jeito, vai? 
Cadê a tua dignidade, mano? Vamo, véi, reage! 
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– E quem disse que não tô reagindo? Já dei queixa na dele-
gacia e na corregedoria. 

– Delegacia, mano?! Dar queixa? Santa ingenuidade, mani-
nho, você acredita mesmo que os capanga dos home tem al-
gum interesse em te proteger? 

Túlio só olhava, perplexo, e o encapuzado continuou: 

– Acorda, véi! Eles tão lá, e nós cá. E pra gente como nós o 
caminho é um só, você sabe muito bem. 

– Sei muito bem o quê! Não sei nada não, do que cê tá que-
rendo dizer. 

– Sabe muito bem, sim senhor: o único caminho pra gente 
como nós é o avesso de tudo o que eles chamam de certo. 

– Não. Não é verdade, não. Eu tô conseguindo, cê sabe! Tiro de 
letra na escola. Confiam em mim no meu trampo… 

– Confiam, é? Pelo visto não é todo mundo que confia … 

– Aquilo não foi o pessoal do trampo, aquilo foi na rua… 

– E você deu razão de suspeita, na rua? 

– Nada, cara! Só fiz que ia correr, que eu queria alcançar o 
busão… e aí os cara… 

– Tá enxergando, mano? Tu nunca vai poder nem querer pegar 
um busão que já é suspeito. No trampo é a mesma coisa. Não se 
ilude não, que é só questão de tempo. A primeira coisa errada 
que aparecer por lá, imagina em quem é que já vão pensar? 

– Para, para, não é nada disso não. Que exagero! 

– Exagero coisa nenhuma, véi, o fato é esse: você faça o que 
fizer, eles vão te tratar como marginal do mesmo jeito. Essa 
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porcaria de sociedade é deles – dos branco –, e na sociedade 
dos branco, negro é marginal por definição. 

Túlio começava a se sentir sem argumentos. Queria de todo 
coração que as coisas não fossem como o encapuzado dizia, 
mas já não conseguia esconder de si mesmo a lembrança de 

tantos fatos amargos que pareciam dar razão a ele. Perguntou, 
meio como anestesiado: 

– Mas e aí, o que é que a gente faz? 

– Tá começando a entender que a escolha é tua, mano: pode 
ralar e comer grama tentando mostrar que é bonzinho, e vai 
ser visto como marginal. Então o que é que tu tem a perder se 
for marginal de verdade, tirando todo proveito? Fala, fala… 

– Não sei, cara… Ach’que não é pra mim… 

– Não é pra você? Te olha no espelho, nego! Como, não é pra 
você? 

O coro de vozes voltou, e com tudo: 

– Marginá-al! Marginá-al!! 

E o encapuzado avançou o jogo: 

– No fundo tu sabe muito bem quem tá de braços abertos pra ti… 

– Não! Eles nunca! Nunca quem acabou com o meu pai! 

– Vai, tu sabe, teu pai só deu azar de estar no caminho da 
bala porque não tava com a gente, mano… Quis dar uma de 
santo, quando santidade não existe, tá? E aí, adiantou? Tives-
se vindo com a gente e tu não tinha passado fome, neguinho, 
tua mãe não tava co’as perna arrebentada do trampo… 

– Marginal! Marginal! Marginá-al!! 
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Os braços do encapuzado se estenderam como oferecendo aco-
lhida e consolo… só que Túlio via garras nas mãos. Quis se afas-
tar… mas o rosto encoberto prendia os olhos com força hipnóti-
ca; e os braços, pareciam feitos de ímã. Mesmo assim, conseguiu 
recuar uns passos e… póf! Trombou com alguém. 

– Cristiano?! 

– Eu mesmo! Escuta, Túlio, tem um rapaz aí fora procuran-
do você… 

Túlio se viu entre a porta do quarto e os braços do encapu-
zado - e aí, finalmente, chegou ao pânico. 

– Pô, cara, é os home… Os home de hoje à tarde lá… E você 
vai entregando assim onde é que eu moro?… 

– Túlio! Para! Eu sou ou não sou teu amigo? Hoje mesmo te 
ajudei a sair do aperto, só pra te entregar no mesmo aperto 
depois? Não é nada disso, mano, tá limpeza! 

Nosso amigo fixou o olhar na porta e viu surgir um outro vul-
to; só que este parecia trazer nas mãos uma bola de luz, que ao 
passar pela porta se expandiu clareando tudo. O vulto se reve-
lou uma pessoa em panos africanos deslumbrantes, com um 
rosto intensamente negro radiante de simpatia e franqueza. 

– Túlio do Espírito Santo? 

Paralisado de pura perplexidade, Túlio mal conseguiu bal-
buciar “Eu…” 

– Ufa, foi difícil achar o endereço… Precisamos ir rápido, já 
estão nos esperando! 

– Ir? Peraí, onde? Quem? O quê? 

– Ah, desculpe, eu sou Idrissa Traorê, guia do seu grupo no 
Congresso. 
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– Congresso? Que congresso? 

– Você não recebeu o convite? Ah, não importa, eu explico 
no caminho. Só não dá pra demorar mais, senão a gente perde 
a sincronização. É agora ou nunca. 

Idrissa se adiantou para junto de Túlio e o conduziu para a 
porta com simpatia. No que pôs o pé do lado de fora… 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

4: Rumo ao desconhecido 

No que pôs o pé do lado de fora, Túlio não enxergou nada, de 
tanta luz. Só aos poucos percebeu que estava numa rua com 
jeito de centro, e Idrissa o levava pela mão pra dentro de um 
prédio. Tentou se comunicar: 

– Id… Idr… Como é mesmo? 

– Idrissa. Mas os amigos costumam me chamar de Idríss. 

– Nome diferente, né? 

– É bem comum na minha região. 

– Bom, o que eu quero perguntar é quê pedaço de São Paulo 
é este, que eu não tô reconhecendo. 

– Isto já não é São Paulo, Túlio. Foi usado um recurso de 
transporte imediato… 

Idrissa estacou, se voltou para Túlio de braços abertos e 
proclamou, vibrante: 

– Bem-vindo à África, irmão! 

Túlio olhou em torno enquanto retomaram o passo e entra-
vam num elevador. Encarou Idriss e disparou: 
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– Mal me conheceu e já quer me zoar? Fala sério, ô meu! 
Tamo num prédio no meio da cidade e você vem de África! Ca-
dê a selva? Os leões, as girafas? 

Idrissa não respondeu, apenas conduziu o rapaz pra fora do 
elevador, para o terraço do prédio. Com espanto, Túlio teve 
que admitir que não estava em São Paulo: havia prédios, sim, 
mas para os dois lados, luminosamente azul, se via o mar. 

 – Hã? Como é que a gente veio parar aqui? Aqui é Santos, né? 

– Você já esteve em Santos, Túlio? 

– Já… claro… 

– E cadê os morros? 

– É… Tem razão. Mas então… 

– Isto é Dakar. 

– O quê? 

– Dakar, capital do Senegal. O ponto mais ocidental do con-
tinente africano. 

Foi a vez de Túlio não dizer nada. Apenas olhava para os di-

ferentes lados, admirado. Idrissa deixou passar uns instantes, 
e aí chamou: 

– Túlio? 

– Fala, Idrissa! 

– Escute bem que agora eu vou lhe explicar: o que está 
acontecendo é que você foi convidado a fazer uma viagem 
pelo continente dos seus antepassados. Uma viagem no 
espaço e no tempo. Eu, como seu guia, estou aqui para ajudar. 
Qualquer esclarecimento que você quiser, é só me pedir. 
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Dizer o quê, diante de uma fala dessas? Túlio só encarava, sem 
acreditar nem desacreditar. Idrissa aproveitou e acrescentou: 

– Mas antes de mais nada, Túlio, será que você pode me dar 
um esclarecimento sobre o Brasil? 

– Claro! Quer dizer, se eu souber, né? 

– É simples: tem muita onça em São Paulo? 

– Onça? Em São Paulo? Desculpe, mas eu tenho que rir… 
Que ideia mais maluca, ô meu! Onde já se viu onça em cidade 
grande? Só no zoológico, é claro! 

– Mas no Brasil não tem onça? 

– Tem, claro, mas lá no mato. Na Amazônia, por exemplo. 

– Quer dizer que no Brasil tem as duas coisas: tem mato e 
tem cidade? 

– Claro, quem é que não sabe disso?! 

– Pois eu aposto que tem muita gente que não sabe, mundo 
afora. Do mesmo jeito que tem gente que não sabe que na Áfri-
ca também é assim: tem mato e tem cidade… 

Num instante Túlio percebeu a mensagem… e a armadilha 
em que tinha caído. Se sentiu contrariado. 

– Pô, cara, quer dizer que você me trouxe aqui foi pra zoar 
com a minha cara, mesmo! Que fase, hem! Todo mundo pe-
gando no meu pé… 

Idrissa tentou desmanchar a tensão: 

– Brincadeira, irmãozinho, não leve a mal… 

Mas Túlio prosseguiu sem nem ouvir: 

– Como é que eu posso saber que na África tem cidade gran-
de se nunca ninguém me contou? É filme, é livro, é programa, 
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falou de África é selva, selva… A terra dos bichos. Tudo que 
tem na África é bicho. Até… 

Se deteve, perturbado. Idrissa completou devagar, num tom 
de compreensão solidária: 

– Até as pessoas são bichos, não é? 

A lembrança das experiências recentes veio à tona e Túlio 
como que afundou em sombras por um instante. Idrissa colo-
cou um dos braços nos ombros de Túlio, enquanto mostrava a 
paisagem com a outra mão: 

– Mas aqui você pode ver que não é verdade… Está vendo 
essa linda cidade cercada de um mar luminoso… 

– E como é que eu sei q’cê não tá me enganando? Como é 
que eu sei que isso aqui é África mesmo? 

– É justo pra isso que nós estamos trazendo você e mais 
uma tropa de gente do mundo todo pra conhecer a África, Tú-
lio. Todos afrodescendentes como você! Tenha um pouco de 
paciência, que a viagem não é só até este hotel em Dakar, 
não… Este é só o ponto de partida. 

Enquanto falava, Idriss apanhou um objeto que estava por 
ali - um tapete enrolado. Falou como num anúncio: 

– E, para isso, vamos usar da técnica mais moderna ao mais 
tradicional das artes mágicas. 

Desenrolou o tapete diante de Túlio num gesto. 

– Se você já teve vontade de viajar num tapete mágico, che-
gou o dia. Vam’lá! 

Túlio subiu no tapete com um certo sorriso de quem não 
quer estragar a brincadeira do outro, apesar de não estar par-
ticularmente entusiasmado pra brincar. Sentou. Idriss passou 
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os dedos num pedaço tramado com fios dourados e… acredi-
tem ou não… 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

5: Primeiras lições de África voando sobre o Sael 

O tapete decolou. Fez uma ampla curva que permitiu apreci-
ar a cidade com seus bairros, porto, praias… A esta altura Tú-
lio já tinha desistido de se espantar: se num momento estava 
em São Paulo e no outro estava na África, era de estranhar 
que pudesse voar num tapete? Resolveu relaxar e admirar. 

– Rapaz… esse lugar é realmente lindo, eu não posso negar… 

– Verdade. Não é à toa que chamaram este lugar de Cabo Verde. 

– Cabo Verde é aqui? 

– É bom não confundir: mar adentro, bem na frente daqui, 
tem umas ilhas que formam o país Cabo Verde, onde também 
se fala português. Mas o cabo mesmo é esta ponta de terra 
onde construíram Dakar. 

– E que língua se fala aqui? 

– A mais falada é uólof. 

– Uólof?! Que raio de língua é essa? 

– Bem, aqui também se usa bastante o francês – mas isso é 
uma consequência das invasões europeias. Já o uólof é uma 
das duas mil línguas propriamente africanas que se falam con-
tinente afora. 

– Duas mil?! 
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Centro e porto de Dakar, capital do Senegal,  

ponto de chegada de Túlio à África 

Foto disponibilizada por mostroneddo - Flickr [1], CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2999601 
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– Mais ou menos. 

– Mas que loucura, como é que pode? Se o Brasil é tão gran-
de e lá se fala uma só… 

– Uma só, não, Túlio; no Brasil se falam quase 200 línguas. 

– Como, duzentas? Lá só se fala português… 

– É, é chato, Túlio… mas no Brasil até o nosso próprio povo 
costuma esquecer que não foi a única vítima da colonização. 
Quero dizer: esquecem que existem os índios. 

Túlio estacou como quem pensa “mas é tão evidente, como é 
que eu não percebi antes?”. Depois de uns instantes falou: 

– É… Tem razão. Acho que preciso aprender mais sobre isso. 

– Viva!!! 

– Viva o quê, Idriss? 

– Agora você disse a frase que é o lema de todas as pessoas 
sábias: “acho que preciso aprender mais”. É o contrário de “eu 
já sei o bastante”, que é o lema das múmias… 

Com essa, Túlio finalmente “se sentiu em casa” e riu. 

– Olha, Idriss… você ainda vai se arrepender de ter falado is-
so, pois quando eu começar a perguntar… Aliás, já tô come-
çando: esta aqui é capital da África? 

– Bom, não exatamente… É capital do Senegal. Como na 
África tem 54 países, existem no mínimo mais 53 capitais… 
isso fora as capitais de estados. 

– Ih, já perguntei besteira… 

– Melhor perguntar besteira e aprender alguma coisa do que 
não perguntar e ficar pensando besteira, não é? Taí outra 
marca dos sábios: não ter vergonha de perguntar. 
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– Maravilha! Então vamos em frente: não é a capital mas é a 
maior cidade da África, certo? 

– Também não. A RM (quero dizer, região metropolitana) de 
Dakar tem uns dois milhões e meio de habitantes; na África 
tem bem umas vinte RMs maiores que ela. A de Kinshasa, no 
Congo, passa de dez milhões - uma população comparável à 
da RM do Rio de Janeiro. 

… Pelo primeiro lugar, atualmente há uma competição entre 
a população da RM de Lagos, na Nigéria, estimada entre 14 e 
mais de 20 milhões, e a RM do Cairo, com estimativas de 18 a 
também mais de 20. Quer dizer: comparáveis à sua Grande 
São Paulo, as duas. 

– Mas Cairo não é no Egito? 

– E o Egito não é na África? 

– É, mas… não é bem - não tô certo? 

– Errado! Mas eu tenho um prêmio de consolação pra você: 
você não está sozinho nesse erro. Tá cheio de professor impor-
tante que ainda carrega o preconceito de que o Egito é uma 

coisa totalmente à parte da chamada “África negra” - 

… mas nesta viagem você vai ver que um cientista aqui do 
Senegal desmontou esse preconceito. Foi um feito tão impor-
tante que hoje a universidade e uma das maiores avenidas de 
Dakar têm o nome dele: Cheikh Anta Diop. 

– Só por isso? 

– Guenta aí que você logo vai ver que não foi pouco não! 
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Ao falarem de Dakar, Túlio automaticamente olhou para 
baixo como querendo ver a Universidade e a avenida. Só aí viu 
que a cidade tinha ficado pra trás havia muito. 

– Rapaz, a paisagem aqui é bem seca, né? Só umas moitas 
no meio de tanta terra nua… 

– Não é tudo assim não. Isto é o Sael (também escrito com H: 
Sahel). É a faixa de transição entre o deserto do Saara e as 
savanas e florestas mais ao sul. Um semiárido, como parte do 
Nordeste lá no Brasil. Atravessa a África de um lado ao outro. 

– Nossa… e vive gente aqui? 

– E você nem imagina o quanto! Essa terra de aparência tão 
seca tem sustentado gerações e gerações de agricultores, cria-
dores, comerciantes, caravanas… cavaleiros de guerra e de 
paz… povos, reinos… 

A voz de Idrissa ganhou um tom emocionado, enquanto os 
olhos se fixavam no vazio como deixando passar um filme 
mental do que descrevia… e isso aumentava em Túlio a ansie-
dade de ver. 

– E a gente está indo pra onde? 

– Uma buraqueira do meio do deserto está bom, pra começar? 

– O quê?! Endoidou, Idriss? 

– Espere e veja se não vai valer a pena. 

– Você e os seus mistérios… 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 



O dia em que Túlio descobriu a África - PRIMEIRA PARTE 

 

I-29 

6: Por baixo das areias do tempo: Ghana 

Olha aí: estamos atravessando o Rio Senegal. Entramos na 
Mauritânia, um dos dois países que têm “mouros” no nome. 

– Mouros no nome? 

– É… se poderia dizer Mouritânia e Mourocos. Foi dessa regi-
ão, Mauritânia e Marrocos, que saíram os chamados mouros, 
que por muitos séculos reinaram desde aqui até onde hoje são 
Portugal e Espanha, fazendo fronteira com a França. 

– Então estamos na terra dos tais mouros… 

– Mais ou menos. Apesar de dominarem esta faixa aqui em 
alguns períodos, a terra deles mesmo é um pouco mais ao 
norte. Aqui há notícias de reis locais desde o ano 350 - depois 
de Cristo - e por volta do ano 800 o povo soninquê integrou 
toda a região sob o nome Uagadu, o primeiro império de que 
temos notícia na África Ocidental. 

– Uagadu? Nunca ouvi falar nada parecido! 

– A palavra deles pra “imperador” era “ghana”, e como estas 

eram as terras do ghana, ficou mais conhecido como o Impé-
rio de Ghana. 

– Ah, desse país eu já ouvi falar… 

– Só que… sinto muito, não é culpa sua, mas existe uma 
confusão danada com esses nomes! O país que hoje se chama 
Gana é bem mais ao sul, na beira do mar, e antigamente era o 
Império Axante. E o antigo Ghana deixou de existir como 
império independente há bem uns oitocentos anos. 

– Ah… 
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– Mas não se preocupe: nós vamos visitar esse império do 
mesmo jeito. 

– Ué! Visitar uma coisa que deixou de existir há oitocentos 
anos… juro que eu não entendo… 

– Está vendo as ruínas que andaram escavando, logo ali? 
Aquela buraqueira no meio do deserto? 

– Sim, e daí? 

– Este modelo avançado de tapete faz bem mais que viajar 
no espaço… Você vai ver! 

Idrissa passou os dedos de novo pelos fios dourados. O tape-
te parou no ar e começou a vibrar: zzzzzzzzzzzmmmmmm… 
Toda paisagem foi ficando fora de foco, um borrão amarelo só. 

Aí começaram a surgir manchas no borrão amarelo - man-
chas brancas, marrons, verdes… A vibração começou a dimi-
nuir e as imagens foram recobrando a nitidez. As manchas 
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. 

… E esta é Audagost, segunda maior cidade de Ghana. Neste 
momento ela 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. 

Nas ruas ninguém parecia ver o tapete. Túlio é que estava 
tão espantado que mal ouviu Idriss dizer: 

– Vai aí um lanchinho nos mercados de Audagost, Túlio? 
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O tapete fez uma curva e pousou numa área vazia. Túlio pisou 
no chão com cuidado, com medo que não sustentasse o pé… 

 

– É incrível, Idriss, a gente vê que está no meio do deserto, 
mas a cidade é toda arborizada! Olha quantas dessas pal-
meiras com frutinhas compridas… 

– É que a cidade se formou num ponto de parada ideal para 
as caravanas: um oásis. As frutinhas das palmeiras são as 
tâmaras, que você já viu nos mercados de São Paulo. E essas 
árvores copudas, com florezinhas brancas, tá vendo? Essa é a 
tal hena, usada em tinturas de cabelo e outros cosméticos. 

– ! 

Se meteram pelas vielas do mercado. Ninguém estranhava 
mais dois forasteiros no meio daquele movimento de gente de 
todos os tipos - comprando, vendendo, trocando coisas. A maior 
parte eram negros, porém com diferentes roupas, diferentes 
tipos físicos, falando diferentes línguas… Havia gente do deserto 
toda embrulhada em panos, uns cor de chocolate, outros bran-
cos morenos, falando árabe… Havia até uns de olhos verdes. 

– Esses são berberes – disse Idriss. 

– Bérberes? 

– Bérberes não: berbéres. Uns dizem que descendem em par-
te de povos que vieram da Europa séculos atrás - povos que lá 
eram chamados de bárbaros. 

Cada um comeu uma cumbuca de umas bolinhas brancas 
cozidas. 

– Parece o cuscuz do Nordeste… 
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– Parece um pouco mesmo – disse Idriss, que parecia conhe-
cer muito do Brasil. – Mas cuscuz na África é uma coisa bem 
diferente, de trigo quebrado solto, cozido no vapor. Isto aqui é 
milheto, ou painço, o grande cereal tradicional da África. 

– Painço? No Brasil isso é comida de canário! 

– Só de canário? Pois vocês não sabem o que estão perdendo! 

– Não sabemos mesmo: adorei! 

Saíram comendo, de sobremesa, umas tâmaras derretendo 
de doces, enquanto olhavam as mercadorias: tecidos deslum-
brantes, hena, joias, utensílios e armas de ferro, e uns escu-
dos de couro enormes. 

– Esses escudos são o artigo mais famoso da cidade. São 
grandes o suficiente pra proteger o cavaleiro e o cavalo, muito 
resistentes, e apesar disso são leves. Feitos em couro de órix. 

– Aqueles bichos de chifres enormes? Vi uns no zoológico em 
São Paulo - só não imaginei que ia parar na terra deles um dia! 

Estavam nisso quando Idrissa reparou na fala de uns cara-

vaneiros e foi trocar algumas palavras com eles, em árabe. Em 
seguida explicou: 

– Vão pra Kumbi Saleh, a capital, onde terão audiência com 
o imperador. Uma audiência dessas não é coisa de perder - 
você vai ver! Em meia hora de viagem-espaço chegamos lá, 
saltamos alguns dias com a sintonia fina do tapete, e estamos 
lá na hora da chegada dos mercadores. Vamo lá? 

– Partiu! 
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Saíram do burburinho pra um lugar onde se pudesse mano-
brar o tapete, e não muito depois já avistavam a longa e curio-
sa cidade de Kumbi Saleh. 

Kumbi era curiosa porque tinha dois centros. Idrissa explicou: 

– Esta é a parte norte de Kumbi Saleh: um centro comercial. 
Repare nos caravançarás, que são grandes abrigos que as ci-
dades constroem pras caravanas que chegam das rotas do de-
serto. Aqui o pessoal “aporta” com seus camelos, se instala 
com suas bagagens… e depois sai comerciar. Trazem o produ-
to das minas de sal do deserto… 

– Minas de sal?! 

– Mais uma surpresa, não é?… Existem camadas e camadas 
de sal cristalizado no deserto. Ele é extraído e cortado em pla-
cas que são trazidas penduradas nos camelos. 

… Aí, nas cidades do Império de Ghana as caravanas trocam 
o sal por produtos das regiões mais férteis - comida, couro, 
tecidos… - e por mais uma coisa que você logo vai ver. 

– Não faz mistério, Idriss! 

– Mas sem um pouco de mistério a vida fica sem graça, não 
acha? Fica sem sal… 

… Enfim: esta parte da cidade é totalmente islâmica, tem 
doze mesquitas - você sabe, não? Como se fossem igrejas, só 
que da religião muçulmana, que começou na Arábia uns 600 
anos depois de Cristo. 

… Mas aquela estrada ali - está vendo? Aquela estrada to-
talmente cercada de casas leva até a outra parte de Kumbi 
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Saleh, dez quilômetros mais ao sul, onde fica o palácio murado 
do imperador, que não é muçulmano. 

– É cristão? 

– O ghana segue a religião tradicional do seu povo soninquê 
- que mais tarde também se tornará muçulmano. Cristianis-
mo, na África desta época, só tem na Etiópia e uns poucos lu-
gares mais. Aliás, o tema “África e religiões” é de bastante inte-
resse; devemos voltar a ele mais à frente, na viagem. 

… Mas agora quero falar das forças de defesa do império: di-
zem que o ghana tem capacidade de pôr duzentos mil guerrei-
ros em campo a qualquer momento - sendo quarenta mil com 
arcos e flechas. 

– Eles ainda lutam de arco e flecha? 

– Nestes tempos isso não é atraso em nenhum lugar do 
mundo, Túlio! Dificilmente algum reino da Europa da mesma 
época poderia fazer frente ao exército de Uagadu. Daqui a al-
gumas décadas os temidos almorávidas - monges guerreiros 
mouros - terão que lutar catorze anos pra conseguir conquis-
tar Kumbi Saleh - levando à islamização do império. 

… Mas é melhor pousar, senão perdemos a audiência pape-
ando aqui em cima! 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULOS 4 A 6 

IDRISSA. O nome próprio Idrissa, bastante usado em certas regiões da África, é 

uma adaptação à fonética local do nome árabe Idris (oxítono), um profeta na 

tradição islâmica. Na fala corrente é frequente que o “a” final seja deixado de lado. 

Essa é a razão porque nos diálogos o nome varia o tempo todo entre “Idrissa” e 
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“Idriss”, como poderia variar entre Francisco e Chico - por razões da fluência do 

ritmo da frase, bem como da maior ou menor formalidade do contexto. Sobre as 

conexões simbólicas que contribuíram para a escolha desse nome, ver a seção 

inicial do capítulo 27. Sobre o nome do personagem Túlio, ver o Posfácio. 

GHANA E GANA. Neste livro convencionamos usar a grafia usual em português, Gana, 

para o país moderno, e Ghana para o império e imperador medievais - apesar de a 

segunda forma ser usada internacionalmente para os dois. Quanto a axante: a grafia 

mais frequente é ashanti. Às vezes também de vê așante, onde o ponto embaixo do s 

indica que deve ser pronunciado como sh ou ch, como em iorubá. 

TONICIDADE DE NOMES AFRICANOS. Diante de Uagadu, como saber qual é a 

sílaba tônica? É raríssimo encontrar informações sobre a tonicidade de quaisquer 

nomes africanos na bibliografia disponível, mesmo na internet, e ainda mais raro 

encontrar gravações - como as que tivemos a felicidade de encontrar para alguns 

nomes etíopes, e revelaram que as acentuações usuais nos dicionários, 

imprensa, etc., costumam ser fantasiosas (as gravações corrigiram nosso usual 

Ádis Abéba para Adís Ábaba, e Hailé Selassié para Háile Selássie!). 

De modo geral , uma boa saída é pronunciar as sílabas com tonicidade igual - o que 

de fato ocorre em muitas línguas africanas. Aos nossos ouvidos isso acaba 

sugerindo uma oxítona (p.ex., iorubá) ou proparoxítona (iôruba) - duas pronúncias 

que fazem sentido na África, desde que a suposta tônica não seja enfatizada 

demais. O que não faz sentido, é pronunciar como um paroxítona bem marcada, 

como usual em português, resultando num “iorúba” que os africanos não 

reconhecem - e que é justamente a forma irresponsavelmente registrada pela 

maior parte dos nossos dicionaristas, por mera falta de empenho na pesquisa. – 

Alguns outros casos serão comentados em seus respectivos capítulos. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo ... Dakar ... Audagost ... Kumbi Saleh ... 
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7: O ouro das cortes e seus caminhos 

Idriss e Túlio se meteram pela pequena multidão formada 
pela caravana e outras pessoas que iam e vinham do pavilhão 
de audiências. O burburinho lembrava festa em cidade do in-
terior, 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. Acontece que aqui não eram fantasias como 
nas tais cavalhadas: eram cavaleiros medievais de verdade. 

Aproximaram-se da entrada. O rufar de um grande tambor, 
feito de um tronco escavado, anunciava que a cerimônia ia co-
meçar. As pessoas se apertavam como em porta de igreja, entre 
afobadas e solenes. Atravessaram os portões por entre duas 
filas de imponentes cães de raça. Túlio reparou nas coleiras: 

– Olhe só que coleiras, Idriss: parecem joias! 

– Parecem, não, Túlio: são joias. Trabalhadas em ouro e prata. 

– Cachorros com coleiras de ouro? Que loucura! 

Logo tinham diante de si o amplo espaço do pavilhão. Com a 

mudança de luz Túlio não via nada e estacou, a cabeça e os 
olhos vagando, desorientados. Aos poucos as cores e brilhos 
começaram a se encaixar: ao fundo estava um trono, vazio; no 
chão, aos pés do trono, sentavam-se uns senhores em roupas 
finas porém sóbrias. 

– São os vizires, ou ministros – cochichou Idriss. Aquele bem 
ao pé do trono é 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. 
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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 im-
ponência que fez Túlio gelar. Não de medo: era mais um arre-
pio… de beleza. Parecia um filme - só que aqui, além de Túlio 
se ver dentro do filme, pela primeira vez os personagens não 
eram diferentes dele, mas tinham pele, traços, cabelo como os 
seus, de seus vizinhos, seus irmãos - e isso com uma presença 
e altivez 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 
poderia competir com a própria beleza dos corpos jovens? Ain-
da maior impressão causavam os penteados - trançados com 
fios de ouro, pra variar… 

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 cotidiana desses 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?… 
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Bem nesse instante o tambor soou de novo, e com mais for-
ça, anunciando a entrada do imperador. Os dez pajens 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 para o sobera-
no de um grande império. Todos os que eram recebidos em 
audiência 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 pala-
vras para os demais. Túlio e Idrissa ainda puderam espiar um 
pouco porque não estavam direto diante do trono, mas por 
algum tempo não puderam conversar. 

Por sorte a audiência ao pessoal da caravana não foi longa, 
pois o rei tinha outras delegações a receber, além de súditos 
que traziam questões ao seu julgamento, e nossos amigos 
aproveitaram a movimentação pra também sair. 

Uma vez fora, os ouros e pompas 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 caiu na pista: a imagem da Áfri-
ca como pura pobreza é uma falsificação. 

– Mas eu sempre ouvi dizer… Me explica, Idrissa, me explica! 

– Estou aqui pra isso, meu mano! 
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OURO: ainda hoje as 

cerimônias da realeza do 

povo axante, no atual 

Gana, dão uma ideia de 

como podem ter sido as 

audiências do imperador 

do antigo Ghana em 

Kumbi Saleh, por volta 

do ano 1000 dC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos disponibilizdas em 

https://www.pinterest.com/pin/10689019

1126199132/  e 

http://www.lindakreft.com/images/akang

old.jpg 
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… Veja: também não estou dizendo que a história deste con-
tinente seja de pura riqueza e abundância. Tem acontecido, 
sim, empobrecimentos trágicos em lugares e momentos deter-
minados - o que não é exclusividade da África. Só por exemplo, 
uma das maiores tragédias de fome conhecidas se deu na Ir-
landa, na Europa, por volta de 1850. 

… Mas é verdade que certos processos históricos atingiram a 
África de modo especialmente brutal. Aqui no ano 1000, que 
estamos visitando, há bem pouca diferença entre a vida na 
Europa e a vida nos reinos da África. Lá por 1500 alguns fatos 
vão ter ampliado um pouco essa diferença. É daí pra frente que 
os problemas apertam, e nos anos 1900, a diferença vai ter 
virado um abismo. 

– Mas por quê? 

– Nenhuma explicação diz tudo sozinha, pois os fatos cos-
tumam ser resultado de várias causas que coincidem num 
dado momento. Mesmo assim, o canal principal dessa história 
passa pelas relações comerciais. Isso se refere a muitas merca-
dorias diferentes, como você vai ver na viagem, mas já que es-

tamos aqui vou exemplificar com o ouro. 

 … Vamo lá: até os europeus descobrirem ouro na América, 
boa parte do ouro em circulação na Europa sai daqui, do Su-
dão. Como passa por muitos intermediários, eles lá nem sa-
bem que é da África. 

– Ué, aqui não é Ghana, ou Uagadu? O Sudão não é lá perto 
do Egito? 

– Sim… e não. Você está falando de um país do século 20 - 
que, a propósito, em 2011 se dividiu em Sudão e Sudão do Sul. 
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… Mas tradicionalmente o nome Sudão se refere a uma regi-
ão geográfica natural bem maior, que é toda esta faixa ao sul 
do Saara, formada pelas estepes e savanas do Sael, até o co-
meço das florestas ao sul. Este Sudão atravessa o continente 
do Atlântico até o Mar Vermelho. 

… Uagadu fica no Sudão ocidental, perto do Atlântico. Mais 
adiante a gente vai visitar o Sudão oriental - berço de impérios 
ainda mais antigos! 

– Tá entendido! Então vamos voltar pro ouro: quer dizer então 
que o ghana tá c’a grana… É dono das maiores minas de ouro… 

– Bem… na verdade as minas não estão aqui: estão em flo-
restas ao sul, onde mais tarde vai florescer o Império Axante, 
tocando o Atlântico na chamada Costa do Ouro - lá onde será 
o país Gana moderno. O que este antigo Ghana faz é centrali-
zar todas as trocas do ouro, que vem do sul, pelas outras mer-
cadorias trazidas do norte pelas caravanas, principalmente o 
sal das minas do deserto. 

– Sal em troca de ouro, Idriss? 

– É, Túlio, sal! Com as facilidades do século 20, a gente nem 
imagina que preciosidade é o sal! Passe uns dias sem sal, e aí 
se alguém lhe der a escolha entre ouro e sal, você é capaz de 
escolher o sal! 

– Eu, hem? Tá brincando… – riu Túlio. 

– O importante aí 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 - como pode acontecer, por várias causas, 
também com o dinheiro de papel ou virtual dos nossos tempos. 
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– Você quer dizer… inflação? 

– Isso! Também com dinheiro de ouro pode haver inflação. E é 
justo aí que está a maior importância de Ghana, mais que em 
seus 200 mil guerreiros: 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: a 

África não é pobre. 

– Mas por que isso não continuou? 

– Veja: da chamada Costa do Ouro até a Europa, esse ouro 
passava pelas mãos de pelo menos quatro povos diferentes - e 
produzia ganhos pra todos eles. Mas a partir de 1400, 1500, 
os europeus irão deixando de comerciar com os antigos parcei-
ros (como os que levavam ouro daqui através do Saara). Mais e 
mais, eles vão querer explorar as riquezas do mundo inteiro 
diretamente, sem parceiros não-europeus. Chegando, por 
exemplo, diretamente com seus navios à Costa do Ouro - onde 
construirão nada menos que sessenta fortalezas, a partir das 
quais vão fazer negócios em condições de vantagem desleal, 
isso quando não simplesmente piratearem, tomando as mer-
cadorias à força. 

… Quanto aos povos do mundo que tinham seus próprios 
negócios há milênios, os europeus não vão querer como par-
ceiros em redes, que dividem ganhos, e muito menos como 
concorrentes, e sim como empregados - ou de uma vez como 
escravos. E vão usar e abusar da força dos canhões para fazer 
as coisas acontecerem como eles querem. 
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Túlio parecia paralisado, olhando um ponto qualquer à sua 
frente: maravilhado, por um lado, por efeito da súbita compre-
ensão de algo óbvio - tão óbvio que parecia absurdo que um 
dia pudesse ter-lhe estado oculto - mas ao mesmo tempo hor-
rorizado com a imensa feiura desse óbvio recém-enxergado. 

Idrissa percebia o que se passava no interior do amigo e 
aguardava num respeitoso silêncio, apenas temperado com um 
discreto sorriso de compreensão que também deixava entrever 
a ponta de uma imensa tristeza (sem o que não poderia, afinal, 
ser de compreensão). 

Túlio finalmente quebrou o silêncio: 

– Isso tudo faz sentido, Idriss - sentido demais - mas ao 
mesmo tempo parece que dói, que queima por dentro. E não 
tenho a menor ideia do que fazer dessa sensação: por um lado 
é insuportável, mas por outro também não quero esquecer, de 
jeito nenhum! 

– Nem tinha como ser diferente, Túlio… Eu sugiro que você 
apenas tente ficar tranquilo com a sua intranquilidade, pois 

com os dias as coisas irão se ajeitando por dentro e produzin-
do novos entendimentos - e, mais importante ainda, inspira-
ções para ação. 

O mesmo sorriso surgiu no rosto de Túlio, como num espe-
lho. O africano complementou: 

– Talvez o que eu vou lhe dizer também ajude: agora, ao ver 
você assim, eu tive certeza de que não trouxemos a pessoa er-
rada pro Congresso! 

O sorriso se ampliou, e Idriss completou: 
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– Guenta firme e vai com calma, mano, pois você ainda tem 
anos para o aprendizado, digerindo e dominando tudo isso, 
antes de encarar as suas missões. 

– Epa! Minhas missões, Idriss? Que história é essa? 

– Espere até o final do Congresso e aposto que as respostas 
encontram você… Mas agora… vamos em frente com a viagem? 

– Pra onde? 

– Pro Máli - o segundo grande império do Sudão Ocidental. 

– Demorô, véi! Tamo lá! 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 7 E SEGUINTES 

OURO NAS CORTES. A descrição detalhada da abundância de ouro na audiência 

do ghana (p.ex. nas coleiras e arreios) foi feita pelo viajante andaluz El Bekri, no 

século 11. Baseamo-nos na paráfrase feita por DAVIDSON. (O nome grafado em 

maiúsculas indica que os demais dados do livro em questão se encontram na 

Bibliografia, ao final do livro). 

MÁLI. O linguista tchadiano Prof. Dr. Khalil Alio nos confirmou ao vivo que africa-

namente se diz Máli; sendo Malí apenas uma pronúncia afrancesada. Isso se deu 

num encontro casual em um congresso na Alemanha. É pena que encontros pes-

soais com linguistas africanos sejam tão raros, pois, apesar de todos os esforços, 

neste livro restaram dezenas de pronúncias a esclarecer! 

NUMERAÇÃO DOS SÉCULOS. Em todo o livro, adotamos por padrão numerar os 

séculos com algarismos arábicos (p.ex. século 20). Consideramos o uso de 

numerais romanos uma tradição nociva, pois dificulta o acesso ao conceito de 

modo absolutamente desnecessário. Com certeza isso contribui para a “alergia” a 

datas e à História, tão comum entre jovens. Não seremos nós que iremos contribuir 

para a continuidade dessa alergia! 
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DESTRUIÇÃO DA ECONOMIA AFRICANA PELA GLOBALIZAÇÃO EUROPEIA. Sendo de 

importância central para a compreensão da realidade atual, este tema aparece 

repetidamente, sobretudo nos capítulos 7, 27 (na seção A maior falsificação da 

história), 33, 42 e 47. Nossa fonte principal para isso foi DAVIDSON, bem como o 

capítulo XIII de DIOP. Por outro lado, falta-nos conhecimento para falar em detalhes 

dos bons momentos da economia africana, mas um pouco nesse sentido se encontra 

nos capítulos 20 e 29. 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

8: Máli 

Mal subiram no tapete, Túlio lembrou de perguntar: 

– O Máli fica longe, Idrissa? 

– Depende de quando. 

– Hã? 

– Desculpe, não resisti… É que agora, no ano 1000, os 
mandinkas ou malinquês vivem lá pelos confins deste império 
soninquê, no rumo sul. Mas vivem em terras comunitárias 
com conselhos e líderes locais sem um poder central - mais ou 

menos como os índios brasileiros. 

… É no correr dos próximos dois séculos que esse povo irá 
se organizar militarmente, até que em 1230 e pouco o próprio 
território de Ghana - daqui até Dakar, onde começou nossa 
viagem - será incorporado ao Máli sob liderança do seu primei-
ro imperador, Sundiata Keita. 

… Então é só esperar uns 240 anos e, como você disse, 
“tamo lá”, no Máli, sem sair do lugar… 

– Gracinha… 
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– Mas, seja quando for, a gente precisa viajar pra chegar ao 
centro, ou melhor: ao eixo central do Máli, que se estende além 
de todo este horizonte (a mão de Idrissa percorreu todo um 
quadrante, de sul a leste): o Rio Níger. 

… E este trecho eu quero te mostrar na superfície atual do 
tempo – ou seja: de volta no nosso século 21. 

– Por quê? 

– Porque de lá a gente pode ver em conjunto os testemunhos 
deixados por acontecimentos espalhados entre os anos 1000 e 
2000. E nada impede de dar um zoom no tempo aqui e ali, 
quando interessar. 

Idrissa passou mais uma vez os dedos nos fios dourados, e 
no mesmo instante a cor da paisagem mudou. 

– Engraçado, Idrissa… Será impressão minha?… Parece que 
tudo ficou mais seco… 

– Certíssimo. E com isso você descobriu uma outra causa da 
decadência de alguns lugares daqui, além da que já falamos. 

… Mas repare que no nosso deslocamento no espaço tem 
cada vez mais verde pela frente: estamos nos afastando do 
deserto – e indo na direção do grande rio. 

– O Níger? 

– Isso! Na velocidade que a gente vai, logo logo ele aparece 
no horizonte. 

– Parece que vi um brilho de água lá! E sinais de cidade… 

– É a minha cidade, Segu. Não quero deixar de dar pelo me-
nos uma sobrevoada com você… Afinal, a sua cidade eu já co-
nheci, né? 
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– Então você é ma… malinquê, Idriss? 

– Sou cidadão malinês, mas não malinquê. Sou bambara - a 
etnia mais numerosa no Máli moderno. 

… Mas somos todos “primos”, por assim dizer. Os bamanas 
ou bambaras; os malinquês, mandinkas ou mandingos; os 
soninquês ou saracolês - são todos povos aparentados, do 
grupo mandê, que ainda inclui uns dez outros povos e lín-
guas, como mende, vai, susso, bozo, etc. 

… Aliás, falando desta família de palavras, é bom lembrar 
que no Brasil do século 19 qualquer escravo muçulmano era 
conhecido como malê, palavra relacionada a Máli. Quando em 
1835 houve a Revolta dos Malês em Salvador, esses escravos 
se organizavam através de mensagens escritas em língua 
mandinga, com alfabeto árabe. Sem entender, os brancos ima-
ginavam que fossem sinais de feitiçaria - e de ouvirem dizer 
que aquilo era “mandinga”, essa palavra passou a significar 
“feitiçaria” no Brasil, embora na origem não tenha nada a ver 
com isso. 

– Olha só… a gente pensa que este mundo aqui é tão distan-
te e desconhecido… mas a nossa vida lá no Brasil está ligada a 
ele em pontos que a gente nem imagina! 

– Tá começando a entender… 

… Mas eu quero falar da minha Segu! Hoje a capital do Máli 
é Bamako, mais ao sul, mas Segu foi capital imperial por mais 
de dois séculos, depois que o povo bambara assumiu a lide-
rança da região em 1640. 

– Capital imperial! Reinos, impérios de que a gente nunca 
ouviu falar… 
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Piroga transportando mãe e criança no Rio Níger, perto de Segu, 

antiga capital do Império Bambara, no Máli. 

Foto de Fouderg em Sokolakono, 2008,  
compartilhada em http://www.panoramio.com/photo/17661119 
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– Tá realmente começando a entender… 

– Entender o quê, Idriss? 

– O porquê desta viagem… 

– Nossa… já estamos em cima do rio! Olha lá, olha lá… a 
elegância daquelas canoas… 

– As pirogas! E tem também as pinaças, que passam abarro-
tadas de mercadorias… Logo você vai ver portos cheios delas, 
carregando e descarregando… 

À beira do rio se viam hortas exuberantes; gado se refres-
cando na água; árvores enormes que pareciam cobertas de 
uma penugem branca, de tanta flor. 

– São balanzans, um tipo de acácia. Segu é chamada “a ci-
dade dos balanzans”. 

… Comparada à sua São Paulo, Segu é uma cidadezinha de 
nada… mas é cheia de vida! 

… Pena que não estamos na época do Festival sobre o Níger, 
que acontece anualmente. Por dias e dias rola música num pal-

co à beira-rio e outras manifestações artísticas pelas ruas, nu-
ma grande amostra das culturas dos povos do Máli e ao redor. 

– Queria tanto ver… 

– Quem sabe numa próxima! 

– Sabe o que está me impressionando? Essas casas tão boni-
tas, mas diferentes de tudo o que eu já vi… 

– E você ainda não viu nada! São apenas um exemplo dos mui-
tos estilos de construção em adobe que se encontram no Máli. 

– Adobe? 
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– Adobe ou “terra crua”. São tijolos de barro e palha, secos 
ao sol. Mas depois as paredes recebem um acabamento de ar-
gila alisado à mão, de diferentes cores conforme a região. Fi-
cam parecendo esculturas de barro - e são! 

… Vamos acelerar e sobrevoar mais duas cidades só pra vo-
cê ver até onde isso chega. 

… Antes de mais nada, Djennê, que fica fora do caminho 
do rio. 

O tapete acelerou vertiginosamente, a ponto de se perder a 
capacidade de distinguir a paisagem. Mais uns instantes e se 
viram em outra cidade, de aspecto mais antigo, no meio da qual 
se ergue um conjunto inacreditável de torres de cor de terra. 

– Mas o que é isso, rapaz?!? Que construção mais doida! 

– É a Grande Mesquita de Djennê - a maior construção em 
adobe no mundo. Construída em 1280. 

Queixo caído e olhos arregalados é pouco, para descrever o 
estado de Túlio. Idriss prosseguiu: 

– Ela chegou a estar em ruínas no século 19, e foi reconstru-
ída em 1907, o que inspirou uma espécie de renascimento da 
arquitetura tradicional. Você vai ver logo adiante. 
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A Grande Mesquita de Djennê (Máli), em dia de mercado. 

Considerada a maior construção em adobe (terra crua) do mundo, 

foi erguida em 1280 e restaurada em 1907. 

http://poshariini.blogspot.com.br/2011/07/beautiful-masjid-in-world-ii.html 



O dia em que Túlio descobriu a África - PRIMEIRA PARTE 

 

I-53 

 

– Onde? 

– Em Mópti – uma cidade fundada há mais de mil anos pelo 
povo bozo, que domina os barcos e a pesca do Rio Níger. São 
reconhecidos por todos como “os senhores do rio”. 

Nova acelerada vertiginosa… nova reduzida… e estavam em 
Mópti. 

– Reparei que as casas não têm telhados, Idriss. Nem em 
Djennê nem aqui. Vistas de cima, as cidades parecem “um 
mar” de terraços murados… 

– É pra recolher e aproveitar a preciosidade que é cada gota 
d’água que cair do céu. 

Mais uma vez, torres cor de terra se destacavam em meio às 
casas - aqui, ainda embaladas por belas vistas dos inúmeros 
canais de dois rios, o Níger e o Bani, nesta região conhecida 
como “o delta interior do Níger”. 

– Alguns chamam Mópti de “a Veneza da África”. 

Túlio continuava deslumbrado: 

– Difícil dizer qual é a mais bela… esta mesquita ou a de 
Djennê! 

– Você veja, Túlio: a mesquita de Mópti foi construída há 
menos de cem anos - mas em lugar de imitar estilos de fora, 
ela apostou num desenvolvimento do estilo da própria região. 
É uma cultura que continua viva, criando. 

– Isto não existe, Idriss! Eu tô sonhando! 
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Pinaças no porto e 

mesquita, em Mópti, 

“a Veneza da África”, 

no “Delta Interior” 

do Rio Níger. 

Porto: foto de Fouderg em 
http://ml.worldmapz.com/photo/583_en.htm  

Mesquita por sobre canal: foto disponibilizada 
por jvarela em 
http://www.panoramio.com/photo/859329 
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– É, quem sabe está… mas isso existe sim! Como também a 
próxima cidade… 

– Outra mais? Para! Assim eu vou acabar ficando doido, Idriss! 

– Não se preocupe, lá nós vamos parar. A abertura oficial do 
Congresso acontece lá. 

… Mas é melhor avisar: não espere uma cidade tão bonita co-
mo Mópti. Daqui pra frente o rio como que se arrisca num gran-
de arco quase por dentro do deserto. E você já sabe: antigamente 
isto era menos seco. A cidade era descrita por viajantes como 
verde e agradável – e hoje é um-amarelo-só de tão seca. Você vai 
ver rostos escondidos em turbantes e véus, pode até achar as-
sustador… mas eles estão só se protegendo da areia! 

– E como se chama essa cidade estranha? 

– Tombúctu. 

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a quem possam interessar - CAPÍTULO 8 E SEGUINTES 

SEGU. A grafia oficial de hoje é à francesa, Ségou. De acordo com informações de 

um malinês, vale o princípio de pronunciar as sílabas como se fossem indepen-

dentes e com tonicidade mais ou menos igual, ou seja: nem sêgo, nem segú, com 

uma sílaba muito mais forte que a outra, como fazemos em português. O mesmo 

vale para outros nomes mencionados: bambara, bamana, etc. 

TOMBÚCTU. Sendo cidade de encontro interétnico desde sua fundação, seu no-

me é pronunciado de modo bastante diverso - e até controverso - pelos próprios 

povos africanos. Na língua local predominante, koyra chiini (não mandê), é sim-

plesmente Tumbútu. Na trilha sonora do filme Timbuktu, de Abderrahmane Sis-

sako, lançado em 2014, a cantora Fatoumata Diawara pronuncia mais ou menos 

Tambóctu. Será essa a pronúncia em bambara, que parece ser a língua da can-

ção? Ou uma pronúncia derivada da inglesa, visando o público internacional? 
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Pois à diversidade africana acrescentou-se ainda a dos povos colonialistas que 

renderam o nome ao alfabeto latino, resultando numa multidão de formas 

escritas e de pronúncias derivadas aproximativas: Timbuktu, Timbuctoo, 

Tombouctou... Qual usar neste livro? Optamos por manter a adotada já em 1994, 

na redação da primeira versão - no mínimo porque o custo da mudança não 

traria nenhum benefício: no fim das contas, nossa grafia não é mais arbitrária 

que nenhuma outra em uso! 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

 9: Tombúctu 

– Isso existe, então? Já vi por aí um nome assim - 
Tombúctu, Timbuktú, não sei bem - mas pensei que era uma 
lenda… 

– É praticamente uma lenda materializada em barro… e em 
livros. 

– Hã? O que você quer dizer com isso? 

– Acho que vai ficar claro depois das coisas que eu vou lhe 
contar e mostrar. E vamos começar pelo nome: 

… Tombúctu surgiu como cidade autônoma. Não foi capital 
de nenhum império, mas muitos impérios a disputaram como 
uma joia para sua coroa. Sua localização na grande curva do 
Níger era extremamente estratégica para um centro comercial, 
pois conecta rotas de caravanas vindas de todos os lados do 
norte com bem uns dois mil quilômetros de rotas de navegação 
para cada lado do sul. Pelo menos sete povos africanos tiveram 
o controle de Tombúctu em diferentes momentos - sem falar 
dos exploradores ingleses e alemães que andaram por lá, e do 
controle francês de 1893 a 1960. 
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Com isso, surgiram diversos modos de pronunciar o nome: 
tumbútu, tumbóktu, tímbuktu, tombuktú… e ainda outras, de 
pronunciar e de escrever. 

– Ah… 

– O Império do Máli começou longe daqui rio acima, em Nia-
ni, que hoje é só uma pequena vila na Guiné. Foi por lá que o 
jovem guerreiro Sundiata Keita se destacou, e em 1235 foi de-
clarado mansa, isto é: imperador, ou rei-de-reis - além de ser 
alcunhado Mari Djata, isto é, “Príncipe Leão”. 

Esse império irá durar 400 anos, até que os bambaras o su-
cedam. Na metade de sua vida, ali por 1450, estima-se que o 
Máli tivesse 45 milhões de habitantes - um dos maiores impé-
rios do mundo na época, tanto em área quanto em população. 

Mas, curiosamente, Tombúctu não tinha nada a ver com o 
Máli, até que o ano de 1324 os lançou juntos para a fama 
mundial. 

– ?? 

– Você sabe: ao contrário dos ghanas, os mansas eram mu-
çulmanos - e essa religião recomenda aos seus fiéis que façam 
pelo menos uma peregrinação até a cidade natal do seu fun-
dador, o profeta Muhâmad, que é Meca, na Arábia. 

… Pois bem: em 1324 o Mansa Kankan Mussa Keita resol-
veu fazer a sua peregrinação. Só que o Mansa Mussa não foi 
exatamente um peregrino humilde: sua chegada era anuncia-
da por um cortejo de quinhentos escravos… cada um carre-
gando um bastão de dois ou três quilos de ouro puro. 

– Escravos, aqui, Idriss? 
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– Praticamente todos os povos antigos tinham escravos e 
servos, Túlio - os da Bíblia, da Índia, da Grécia, de Roma, da 
Idade Média… Os dos reinos da África também. 

… Isso não tinha nada a ver com a cor: havia escravos bran-
cos de senhores brancos ou negros, e escravos negros de se-
nhores negros ou brancos. 

… Hoje, quando se diz “escravidão” quase todos pensam só 
na forma que ela assumiu a partir de 1400, de que nós vamos 
falar mais adiante. Por agora basta entender que por alguns 
milênios a escravização foi considerada “natural” onde quer 
que tenham existido reis ou coisa parecida. 

… Falar de reis parece tão bonito, não? Mas pode saber que 
onde se diz “rei” se está também dizendo “escravos”; ou me-
lhor: se está deixando de dizer, mas eles estarão lá. 

… O entendimento de que a escravização é algo errado só se 
generalizou no século 20 - e mesmo assim, em muitas pessoas 
tem sido só da boca pra fora… 

Mais uma vez o assunto impôs naturalmente alguns instan-
tes de silêncio, e aí Idrissa retomou a narrativa: 

– Bem, como eu dizia, o cortejo era aberto por 500 escravos 
com bastões de ouro. A seguir vinha o próprio imperador Kan-
kan Mussa, todo paramentado em seu cavalo de guerra. E 
atrás dele um séquito de no mínimo 15 mil pessoas - alguns 
falam em até 60 mil, incluindo o seu harém. 

 … Isso tudo sem falar dos cem camelos carregados de ouro. 

– Mas isso deve ser apenas lenda… 
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– Os detalhes podem ser imprecisos ou fantasiosos, mas as 
linhas gerais não são inventadas, não: existem vários relatos 
da época sobre a sua passagem, inclusive da visita ao Sultão 
do Cairo, e de uma crise de inflação no Oriente Médio, causada 
pelo excesso de ouro que ele deixou em circulação. 

A impressão insólita causada por esse ponto forçou os dois 
amigos a rir. Idrissa continuou: 

– Na ida pra Meca, Kankan Mussa havia passado por Tom-
búctu, que ainda não era parte dos seus domínios. Deve ter se 
encantado com a cidade que já tinha um forte centro de estudos 
islâmicos - uma madrassa - vinculada à mesquita de Sankorê. 

… Pois bem, Kankan Mussa deve ter gostado tanto de Tom-
búctu que, na volta, como imperador que era… simplesmente 
incorporou a cidade aos seus domínios! 

… Mas o fez sem destruição: pelo contrário, deu força ao de-
senvolvimento da cidade como centro cultural e intelectual. 
Havia feito amizade em Meca com um poeta e arquiteto de 
Granada - na atual Espanha, então islâmica - e o trouxe con-
sigo na volta como um investimento, podemos dizer, na cos-
mopolitização do seu império, e de Tombúctu em particular. 
Abu Is’haq as-Sahili (ou es-Saheli, entre outras grafias) viveu 
em Tombúctu até sua morte, em 1346. 

… Talvez com ajuda de Abu Is’haq, talvez por outros cami-
nhos, o fato é que a fama de Kankan Mussa e de Tombúctu 
chegaram juntas à Europa - onde algumas décadas mais tarde 
um rei negro segurando ouro aparece desenhado em um mapa 
junto ao nome da cidade. 
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Detalhe da página 7 do Atlas de Cartas Marinhas (“Atlas Catalão”) 
de Abraham Cresques, publicado em 1375, identificando Tombúctu 
pela figura de um rei segurando ouro. 

Domínio público. Bibliothèque Nationale de France  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/f7.item 
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… Que ironia: Tombúctu virou lenda ligada a um ouro que 
não era seu, e sua realidade, ainda mais extraordinária, não 
chamou atenção. 

– Realidade extraordinária? Tá falando de quê? 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 

10: A universidade dos confins do Sael 

– Olhe ali a Tombúctu de hoje, Túlio - estamos chegando. 
Olhe aquela mancha seca e poeirenta a quinze quilômetros do 
rio. Dá pra acreditar que o item mais importante no seu co-
mércio eram livros? E que ali ainda se conservam dezenas de 
milhares de livros manuscritos - alguns falam em até setecen-
tos mil? 

– Tem razão, Idrissa: é difícil de acreditar. 

– Foi montada uma exposição de manuscritos, como parte da 
abertura do Congresso. Daqui a pouco você vai ver. Só quero 
adiantar mais algumas informações antes de a gente pousar. 

– Manda ver! 

– Como eu disse, na passagem rumo a Meca Kankan Mussa 
tinha podido ver que a madrassa de Sankorê já era um polo 
notável de estudos islâmicos - e sua visão estratégica deve ter 
percebido que bastava ampliar a oferta de campos de estudo 
para fazer de Tombúctu uma cidade universitária. 

… E assim se fez: a partir de 1327 se pode falar de Tombúc-
tu como sede da Universidade de Sankorê. 

– Se você não tivesse me falado dos livros eu não ia acreditar - 
mas juntas essas duas coisas fazem sentido. Uma explica a outra. 
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– Grande sacada, garoto! Parabéns! 

– … Por mais estranho que pareçam essas duas coisas nessa 
cidadezinha poeirenta! 

– Pois é, mas relatos da época dizem que a cidade era toda 
arborizada… e que alunos e professores se deliciavam cami-
nhando pelas ruas no frescor da noite, em conversas sobre 
literatura, embalados pelo perfume da floração das árvores. 

… Estima-se que no ano de 1500 - repare bem: o ano em 
Cabral chegou ao Brasil - houvesse 25 mil estudantes em 
Tombúctu - numa população total de cem, talvez duzentas mil 
pessoas (quer dizer: na Europa só Paris era maior que Tom-
búctu - e talvez fossem do mesmo tamanho). 

Túlio meio que interrompeu: 

– Mano, vou te confessar uma coisa: essa história tá me 
dando vontade de chorar. Por um lado, porque isso é lindo! Por 
outro, porque acabou… Idrissa: eu queria poder estudar nessa 
universidade - mas como era naquele tempo! Eu queria ser um 
dos estudantes papeando pelas ruas, naquelas noites… 

Idrissa pausou um instante sua narração e comentou 
reflexivamente: 

– Eu também, meu mano, pode acreditar. Eu também! 

– Mas, a propósito: que cursos se podia fazer em Sankorê? 

– Lembre que na época os estudos não eram estruturados do 
mesmo jeito que nas universidades de hoje - nem aqui nem na 
Europa. Enfim, depois da Teologia Islâmica, a grande estrela 
da Universidade de Sankorê era o Direito – Direito Islâmico e 
Direito Mandê. A cidade ficou famosa pelos juristas. 
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… Mas além disso também se estudava História, Geografia, 
Astronomia, Astrologia, Matemática, Lógica, Gramática e Retó-
rica. Alguns têm falado também de Medicina; eu ainda não 
confirmei, mas não seria de estranhar, pois até na Europa o 
ponto de partida dos estudos de Medicina eram livros árabes. 

– Então você está dizendo que na época o conhecimento 
não estava mais avançado na Europa que no resto do mundo? 

– Estou. Claro, alguns temas podiam estar mais avançados 
aqui, outros ali, mas havia polos relevantes de produção de 
conhecimento espalhados pelos continentes: no mundo islâmi-
co, Índia, China… sem esquecer que o primeiro povo a usar o 
zero em matemática foram os maias, na América. 

… A propósito, Túlio, você já ouviu falar da universidade 
mais antiga do mundo? 

– Vi num programa que é a de Bolonha, na Itália… 

– … fundada em 1088, e logo seguida pela de Paris, não é? 
Mas um centro de estudos que cabe no conceito medieval de 
“universidade” foi criado em Fes, no Marrocos, 229 anos antes 
de Bolonha, por iniciativa de uma mulher, chamada Fátima al-
Fihri (detalhe importante para quem pensa que não há espaço 
nenhum pra mulheres no mundo islâmico). 

– Que legal! E como se chama essa universidade em Marrocos? 

– Universidade de Al Karauin. Mas parece ter havido ou-
tras na Tunísia ainda antes, e depois no Cairo e em Bagdá - 
todas antes de Bolonha. 

– Que coisa!… 

– E a universidade mais antiga de língua portuguesa, Túlio, 
você sabe qual é? 
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– Coimbra? Foi o que eu vi naquele mesmo programa… 

– Bravo! E sabe quando foi fundada? 

– Ih, aí melou. Guardar data não é bem assim… 

– Tem razão, nem se encabule. Mas a Universidade de 

Coimbra foi criada em 1290 - ou seja: só 37 anos antes de 
Sankorê. 

… E eu reparei em mais um detalhe: Coimbra foi criada por 
ordem do rei Dom Dinis. Sankorê por ordem do mansa Kan-
kan Mussa. Dois reis que parecem ter lutado pra garantir aos 
seus povos um lugar significativo na História. Não sei se essa 
observação serve pra alguma coisa, mas achei isso bonito… 

– Também achei! Mas, Idriss, fiquei pensando: o programa 
educativo que eu vi afirmou que a primeira universidade foi a 
de Bolonha. Eu acreditei… mas eu tô só começando o Ensino 
Médio. E eles, que fazem o programa, é possível que eles nun-
ca tenham ouvido falar dessas universidades mais antigas? 

– Acredite: alguns não ouviram falar mesmo. Mas outros ou-
viram, e arranjam mil pretextos pra desqualificar: dizem, por 
exemplo, que essas não eram verdadeiras universidades pois 
os estudos religiosos ocupavam muito espaço, deixando pouco 
para outros temas. 

… Só que na Europa da época não era diferente. Aqui o cen-
tro era a teologia islâmica e estudava-se em árabe; lá o centro 
era a teologia cristã e se estudava em latim. Foi só depois de 
1500 que a ciência na Europa começou a se desvincular da 
religião. Pouco a pouco e a duras penas - como se pode ver na 
história de Galileu Galilei e outros tantos. 

– E então, por quê… ? 
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– No fundo, Túlio, é só por etnocentrismo - a tendência que 
cada ser humano tem de achar que o jeito-de-ser do seu grupo 
- o primeiro que ele conheceu - é o normal, o certo, de modo 
que todos que são diferentes só podem estar errados. 

… E dentro disso surge o eurocentrismo como caso histórico 

muito especial, reforçado pelo fato de que a história costumava 
ser contada só pelos vencedores. 

… Mas não precisa se preocupar com entender tudo de uma 
vez, pois esse é um assunto que, queiramos ou não, vai reapa-
recer por si só o tempo todo, do começo ao fim desta viagem. 

… Vamos pousar? 

– Claro, Idriss - só antes me explica uma coisa: quer dizer 
que era preciso aprender árabe pra estudar em Sankorê? 

– Era assim, nos “tempos clássicos” dos estudos superiores. 
Na Europa, como eu disse, também era preciso aprender latim. 
Ou grego. 

– Mas isso não afastava muitos estudantes? 

– Talvez nem tanto, pois é difícil encontrar um africano que 
já fale menos de duas ou três línguas. Isso aprendido assim, 
na vida cotidiana, não é em escolas de línguas, não. 

– Ah, vá! Tá tirando uma com a minha cara, mano? Nem vem! 

Idrissa gargalhou: 

– Eu não posso fazer nada, Túlio! É um fato! Desce do tapete 
em qualquer lugar aí, e você vai ver! 

… Aliás, falando em descer... 

PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO 
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo ... Dakar ... Audagost ... Kumbi Saleh ...  
Segu ... Djenê ... Mópti ... Tombúctu ... 

SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES! 
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O DIA EM QUE TÚLIO DESCOBRIU A ÁFRICA 

SUMÁRIO TEMÁTICO GERAL 

 • CONVITE 

 • ÍNDICE DO FASCÍCULO 

Primeira parte:  

A DESCOBERTA 

LINHA CENTRAL: Informações gerais sobre a África. Os impérios do 

Sudão, seu poderio militar e econômico, sua riqueza cultural. 

 • Capítulo1: O crime 

Em que somos apresentados a Túlio bem no momento em que está 

sendo vítima de uma situação de preconceito e violência institucional. 

 • Capítulo 2: A caminho da delegacia (só que desta vez…) 

Túlio aprende que foi vítima de um crime e que deve denunciá-lo. 

 • Capítulo 3: Noite de cão 

Em que vemos Túlio atormentado entre o ataque das memórias da 

discriminação, os convites do crime e a visita de um desconhecido. 

 • Capítulo 4: Rumo ao desconhecido 

Em que Túlio vai parar em um lugar desconhecido e é apresentado 

ao lado urbano moderno da terra dos seus antepassados. 

 • Capítulo 5: Primeiras lições de África voando sobre o Sael 

Túlio voa sobre o Senegal em um tapete tecnomágico pilotado por Idrissa, 

recebe informações gerais sobre a África e aprende o que é o Sael. 
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 • Capítulo 6: Por baixo das areias do tempo: Ghana 

Túlio e Idrissa visitam as cidades de Audagost e Kumbi Saleh nas 

terras do Ghana, o Império de Uagadu. 

 • Capítulo 7: O ouro das cortes e seus caminhos 

Túlio e Idrissa assistem à audiência do Ghana descrita pelo viajante 

El Bekri no século 11. Túlio aprende sobre os caminhos do ouro que 

enriqueciam muitos povos na África, e sobre como foram esvaziados. 

 • Capítulo 8: Máli 

Túlio sobrevoa o Rio Níger, Segu, Djennê e Mópti, aprende sobre os 

povos mandê e conhece a maior construção em adobe do mundo. 

 • Capítulo 9: Tombúctu 

Túlio aprende sobre o guerreiro Sundiata Keita e o Império do Máli, e de 

como o imperador Kankan Mussa anexou a famosa cidade de Tombúctu 

depois sua extravagante viagem a Meca. Aprende também sobre a escravi-

dão entre os povos antigos. 

 • Capítulo 10: A universidade dos confins do Sael 

Túlio aprende sobre Sankorê e outras universidades antigas, e sobre a 

cidade com 25 mil estudantes nos confins da África em 1500. 

Segunda parte:  

NA CAUDA DO COMETA 

LINHA CENTRAL: Exemplos da riqueza da realização cultural na Diáspora 

Africana, e das diferentes relações individuais com a situação de opressão. 

 • Capítulo 11: Encontros de saguão: o Doutor Juliano 

Túlio fica sabendo que está em um Congresso Através do Tempo e do 

Espaço e conhece o psiquiatra negro que entrou na faculdade aos 12 anos. 
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 • Capítulo 12: Manuscritos e outros mistérios 

Túlio admira os antigos manuscritos de Tombúctu e conhece o poeta 

Cruz e Sousa. 

 • Capítulo 13: Apresentando a constelação 

Túlio fica sabendo quem são diversas mulheres e homens que estão 

no congresso. 

 • Capítulo 14: Guerreiros e guerreiras fazem zigue-zigue-zá 

O guerreiro poeta ’Antarah al ’Absi e o Dr. Juliano Moreira se 

apresentam. Luiza Mahin narra suas lutas e as de seu filho Luiz Gama. 

 • Capítulo 15: Engenheiros e nomes de rua 

Apresentam-se os engenheiros Antônio Rebouças, seu irmão André, e 

Teodoro Sampaio. 

 • Capítulo 16: O general e a cineasta anciã 

Em que ficamos sabendo do Czar Pedro o Grande, do general e 

engenheiro afro-russo Abrâm Hannibal, do poeta Púshkin, e da 

ativista, escritora e cineasta estadunidense Maya Angelou. 

 • Capítulo 17: Quatro músicos e um filósofo 

O pianista Scott Joplin conta sua história e o colega Hércules Gomes 

comenta. O compositor e revolucionário Chevalier de Saint-George 

fala da sua vida e apresenta o violinista Bridgetower, que relata sua 

visita a Beethoven. Ficamos sabendo de como o ganês Anton Amo 

lecionou filosofia em universidades alemãs no século 18. 

 • Capítulo 18: A Mãe 

Uma mulher misteriosa fala da diáspora africana e apresenta os 

objetivos do congresso. 
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Terceira parte:  

ATÉ A MAIS PROFUNDA RAIZ 

LINHA CENTRAL: origem africana dos hominídeos avançados; origem 

africana do Homo sapiens; as primeiras civilizações e o destaque das 

civilizações negras entre elas. O Egito e sua herança incorporada pelo 

Ocidente. 

 • Capítulo 19: A ancestral oculta 

Cristiano aprende sobre sua trisavó Florência, sobre a presença 

genética africana na população branca do Brasil, e sobre seu 

escamoteamento por preconceito. 

 • Capítulo 20: A cidade de Kano  

e a majestade das coisas pequenas 

Os congressistas visitam a cidade haúça de Kano, e conhecem a 

importância da sua indústria artesanal. 

 • Capítulo 21: Reflexões nas alturas 

Túlio conversa com Cristiano sobre as semelhanças e diferenças entre 

cidades como Kano e as favelas brasileiras, apontando o que vê de 

positivo nas favelas. 

 • Capítulo 22: Artistas e cachoeiras no Saara 

Os congressistas conhecem a estupenda arte rupestre de Tassíli 

n’Ajjer, na Argélia, e aprendem que esta documenta a antiga 

fertilidade do Saara, bem como seu gradual ressecamento. 

 • Capítulo 23: O Império que já nasceu com mil anos 

Os congressistas aprendem sobre os primórdios do Império Egípcio 

(período pré-dinástico). 
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 • Capítulo 24: Aos pés da grande pirâmide 

Os congressistas conhecem as pirâmides de Gizé e aprendem sobre 

sua história, aspectos da construção e sentido político. 

 • Capítulo 25: Até a raiz mais profunda 

Os congressistas recebem explanações sobre a anterioridade africana 

em dois níveis biológicos, sobre a negritude dos primeiros faraós e a 

teoria da anterioridade civilizacional. 

 - DE COMO SE VIAJA NO TEMPO. Considerações sobre a 

modelagem de imagens hipotéticas do passado a partir de dados de 

pesquisa, e sobre as precauções necessárias. 

 - A HISTÓRIA HUMANA EM IMAGEM FRACTAL. Datação e 

distinção entre as escalas de tempo da separação dos continentes, da 

difusão dos homininos para fora da África, e da difusão do Homo 

sapiens para fora da África. Revolução agrícola e revolução urbana. 

 - QUEM É QUEM NO TEMPO DAS PIRÂMIDES. Mapeamento e 

datação das primeiras civilizações conhecidas. 

 - QUANDO A EUROPA ENTRE EM CENA - MAS QUAL 

EUROPA? Datação das primeiras civilizações europeias em 

comparação com as da África e entorno índico. Distinção entre 

protoeuropeus e indo-europeus. 

 - CIVILIZAÇÕES E CORES. Considerações sobre a cor de pele e 

outras características dos povos responsáveis pelas primeiras 

civilizações. 
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 • Capítulo 26: Festa & Descanso 

Os congressistas confraternizam informalmente. Túlio se aproxima da 

nigeriana Ayoká. 

 • Capítulo 27: Esqueçam Cleópatra! 

Discussões adicionais em torno das teorias da anterioridade africana. 

 - MISTÉRIOS POR TRÁS DAS ÁGUAS. As descobertas da canadense 

Genevieve von Petzinger e da brasileira Niède Guidon sobre os 

tempos antediluvianos. Conexões mitológicas do nome Idriss(a). 

 - A BÍBLIA VAI À ESCOLA NO EGITO. O papel do Egito na 

formação do povo israelita e da cultura judaico-cristã. 

 - OS GREGOS E OS BÁRBAROS: RELIGIÃO. Relações entre as 

religiões tradicionais africanas e a religião grega. 

 - OS GREGOS E OS BÁRBAROS: FILOSOFIA E CIÊNCIAS. 

Apresentação e avaliação de teorias da origem egípcia da cultura 

grega e ocidental: James, Diop, Bernal. 

 - O QUE FOI FEITO DO EGITO. Fase final do Estado egípcio; 

entrada em cena da Grécia, Roma e Islã. 

 - A MAIOR FALSIFICAÇÃO DA HISTÓRIA. A negação moderna 

das evidências do papel da África na construção da civilização: 

suporte ideológico para a escravização e colonialismo. 

 - DA MARGEM PRO CENTRO. A reação afrocêntrica como 

contribuição para um futuro multipolar e sem hegemonias. 
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Quarta parte:  

DA IMPERATRIZ CANDACE  

AO IMPÉRIO DO RAS TAFARI 

LINHA CENTRAL: Núbia/Kush. Aspectos notáveis da geografia da África 

Oriental. Costa suahíli. O choque da chegada europeia. O Império Etíope. 

 • Capítulo 28: Terra do ouro 

Os congressistas sobrevoam a Núbia e aprendem sobre a civilização de 

Kerma e a de Kush, que chegou a reinar do Sudão sobre o Egito e até o 

Líbano. 

 • Capítulo 29: A capital industrial da antiguidade 

Os congressistas conhecem Meroé, segunda capital de Kush, e suas 

pirâmides peculiares; aprendem sobre sua importância na produção 

de ferro e no comércio internacional. 

 • Capítulo 30: Lagos, fósseis e vulcões 

Os congressistas sobem o Nilo até a Região dos Grandes Lagos, 

cruzam o Rift Valley e pousam no Monte Kilimandjaro. 

 • Capítulo 31: Uma girafa no mar 

Os congressistas aprendem sobre os povos bantos e sobre a cultura 

suahíli e seu comércio marítimo com todo o Oriente. 

 • Capítulo 32: Vasco… 

Os congressistas assistem a chegada dos portugueses à costa oriental 

da África em 1498. 

 • Capítulo 33: … e Almeida 

Os congressistas tomam conhecimento dos bombardeios e incêndios de 

cidades, e de outras violências que os portugueses cometeram na 

costa africana, arábica e índica desde a sua chegada, desperdiçando a 

oportunidade de um encontro produtivo para todos. 
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 • Capítulo 34: O reino do Ras Tafari 

Os congressistas conhecem a Etiópia moderna e a história do seu 

imperador Haile Selássie, e o porquê de em certa época ele ter virado 

símbolo da resistência afro no mundo. 

 • Capítulo 35: Beta Israel e Beta Krestyan 

Os congressistas aprendem sobre a antiga e forte presença da cultura 

israelita na Etiópia, e de como esta se tornou um dos primeiros impérios 

cristãos do mundo. 

 • Capítulo 36: Áksum e seus monolitos 

Os congressistas aprendem sobre o primeiro (ou segundo!) império 

etíope, e visitam seus espantosos monumentos, de longa e acidentada 

história. 

 • Capítulo 37: Maryam Tsiyon 

Os congressistas conhecem o santuário mais sagrado da Etiópia, onde 

vão ao encontro do agente português Pero da Covilhã no ano de 1520. 

 • Capítulo 38: O estranho destino de um espião português 

Pero da Covilhã fala aos congressistas de suas viagens na África e 

Oriente, de como chegou na Etiópia, e de por quê ficou. 

 • Capítulo 39: A endjera e o mistério da arca 

Os congressistas participam de almoço etíope típico e ouvem o relato 

da transferência da bíblica Arca da Aliança para Áksum, segundo a 

tradição imperial etíope registrada no livro Kebra Negast. 

 • Capítulo 40: A outra história da arca 

Os congressistas conhecem a hipótese de que a Arca guardada em 

Maryam Tsiyon seja mesmo a original, e de como ela teria chegado 

aí na realidade. 
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 • Capítulo 41: A história de Frumêncio e Edésio 

A história de como dois jovens escravos brancos de um imperador 

negro teriam levado a Etiópia a se tornar um império cristão. 

 • Capítulo 42: A mãe do trigo passa fome 

Túlio aprende sobre as contribuições da Etiópia para a agricultura 

mundial e sobre os riscos trazidos pela destruição dos modos de vida 

tradicionais em todo o planeta. 

 • Capítulo 43: As catedrais secretas 

Os congressistas visitam as igrejas talhadas na rocha em Lalibela, que 

causam espanto e admiração em todo o mundo. 

 • Capítulo 44: A Mãe fala nos jardins de Lalibela 

A Mãe usa uma abordagem filosófica das religiões para embasar seu 

apelo por pluralismo religioso e cultural, ou seja: o convívio na 

diversidade. 

Quinta parte:  

UM RAIO DE SOL CRUZA O ATLÂNTICO 

LINHA CENTRAL: a Costa da Guiné e a do Congo e a tragédia 

da escravização. Um pouco de Angola e Luanda. Levantamento 

de questões decisivas para a volta-por-cima do povo afro no 

continente-mãe e na diáspora. 

 • Capítulo 45: No colo da África 

Os congressistas pousam no Monte Camarões e recebem uma 

variedade de dados sobre a geografia e história da Costa Ocidental, 

e em especial sobre a Nigéria e os iorubás. 
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 • Capítulo 46: Os portos da dor 

Os congressistas ficam sabendo quais foram os principais pontos de 

deportação de pessoas escravizadas para o Brasil, bem como os 

números da participação luso-brasileira e de outros povos nesse 

tráfico. 

 • Capítulo 47: O pesadelo 

Túlio assiste e narra aos colegas congressistas o confronto entre Dona 

Europa e Mãe África, numa cena alegórica sobre os motivos e o 

modus operandi da escravização. 

 • Capítulo 48: Samba 

Os congressistas são acolhidos por um grupo de percussão e dança 

tradicional angolana, num bairro da Grande Luanda de hoje. 

 • Capítulo 49: O pianista brasileiro e a escritora angolana 

O pianista brasileiro Hércules Gomes e a escritora angolana Isabel 

Ferreira participam da abertura da plenária final do congresso. 

 • Capítulo 50: A plenária em Luanda olha para o Brasil 

Um resumo sobre as estruturas sociais e culturais que ainda oprimem 

africanos e afrodescendentes no Brasil. 

 • Capítulo 51: O poeta emparedado 

O poeta Cruz e Sousa fala da sua vida em várias fases, e aponta as 

graves consequências da ausência ou insuficiência do ensino da 

história afro nas escolas brasileiras. 

 • Capítulo 52: Dr. Juliano e os dramas das nossas crianças 

O Dr. Juliano Moreira recorre à psicanálise para explicar certas 

dificuldades que ameaçam as crianças em geral, e as crianças afro-

brasileiras em especial, e em seguida apresenta uma lista de sugestões 

de atitudes e ações. 
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 • Capítulo 53: O apelo e o abraço da Mãe 

A Mãe África dá seus recados finais aos congressistas, sempre no 

sentido de estratégias de superação. 

 • Capítulo 54: Percussões e repercussões entre luz e sombras 

Em meio a confraternizações informais nas ruas da Ilha de Luanda, 

Túlio conversa com Idrissa sobre a face positiva e a negativa das 

religiões, e com um amigo angolano sobre a persistência dos 

contrastes sociais. 

 • Capítulo 55: A multiplicação dos abraços 

Túlio se despede dos amigos congressistas e chega ao Brasil com 

novos olhos. 

Posfácio: 

ALGUMAS PALAVRAS DO AUTOR SOBRE O LIVRO 

 • Sobre a primazia da mensagem 

 • “Um livro de ficção de consulta”: um pouco sobre  

a proposta e a (re)invenção do Túlio, de 1994 a 2016 

Origens. Algumas palavras sobre o estilo e o texto. Diferenças em 

relação à primeira versão. Sobre o nome do personagem. 
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