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28: Terra do ouro
Os congressistas estavam a caminho dos tapetes, quando
Idrissa falou:
– Gente, não é nossa intenção que as pessoas saiam daqui
com a versão das coisas de um só guia. Sugiro que se misturem e troquem de tapetes um pouco. Por exemplo, Túlio, você
se incomodaria de ir no tapete da Ayoká neste trecho?
Pego de surpresa, Túlio, com receio sincero de magoar o
amigo, até tentou disfarçar que a ideia tinha lhe encantado.
– Puxa, mas… será? Não sei se eu… Enfim: você não se incomoda, Idriss?
– Imagina, mano! Esse remanejamento é… por razões didáticas
do congresso, mas a gente não deixa de ser amigo por isso, né?
– Não mesmo, mano… cada vez mais.
Nessa altura a cumplicidade amiga já tinha explodido a capa
de formalidade profissional em que viera embalada, e trocaram
um abraço rindo gostosamente. Túlio se adiantou:
– Até a próxima parada, então!
– Até - mas olha: não vai deixar de prestar atenção nas explicações… O que eu falei de razões didáticas é sério, viu?
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Em poucos instantes Túlio estava se acomodando no novo
tapete, curioso quanto às pessoas com quem ainda não tinha
viajado e ao trajeto que iriam fazer.
Ainda enquanto decolavam, Ayoká disse a todos:
– Olha, pessoal! Eu confesso a vocês que eu estou um pouco
preocupada com este trecho da viagem.
Como não podia deixar de ser, a palavra preocupada se espelhou de imediato nos rostos dos presentes.
– Por quê? É um trecho perigoso?
– Estou com medo que seja perigoso pra mim… Porque vamos sobrevoar tantos lugares incríveis sem poder parar, que
eu tenho medo que vocês se amotinem e tentem tomar o comando do tapete…
– Tem razão: é um perigo muito sério mesmo, afinal aqui todo mundo tem vasta experiência em pilotar tapetes…
RISOS GERAIS.
– Daqui até o próximo pouso vamos dar várias subidas no
tempo. Vou começar com um salto de 1.250 anos até… 1250 aC.
Iam sobrevoando o Nilo, sempre florido com as velas brancas
triangulares de sua multidão de barquinhos. Nas margens,
não faltavam templos e outras construções monumentais mas também plantações e casas comuns. A certa altura começaram a surgir rochas e o rio ficava mais estreito, serpenteando entre elas, até que surgiu uma cidade à direita, numa ilha,
e outra maior diante dela, na margem à esquerda.
– O nome da ilha é Yebu, mas vai ficar conhecida como
Elefantine, nome dado pelos gregos devido a umas rochas que
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lembram elefantes. A cidade principal é Swenett, futura Assuã.
Foi desta região que foram levados os blocos de granito usados
nas pirâmides.
–!
– O Nilo é navegável sem dificuldades desde o delta até este
ponto. Em seguida, vocês podem ver, tem a chamada Primeira
Catarata, que é na verdade um trecho fortemente encachoeirado. Pra lá da catarata já é considerado Núbia.
– Então o Egito termina aqui?
– Olhe que interessante… os próprios egípcios dizem que o
Egito começa aqui, não que termina. A própria cidade de
Swenett recebe esse nome da deusa que preside os nascimentos - o que inclusive reforça as demais evidências de que o
Vale do Nilo foi civilizado do interior da África para o delta, e
não o contrário.
– Então estamos nos despedindo do Egito no ponto em que
ele nasce…
– Aproveitem pra se despedir também da cachoeira: entre
1899 e 1902 dC os ingleses vão construir a “Represa Baixa de
Assuã” em cima dela.
– Hã?
– E entre 1960 e 1970 a própria República Árabe do Egito,
estabelecida em 1953, construirá a “Represa Alta”, muito maior, seis quilômetros acima.
– Mas… pra quê?
– Parece que as represas não andam muito populares no
mundo ultimamente… mas antes destas aqui era terrível a
destruição causada pelas enchentes, em todo o Egito. E elas
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também trouxeram eletricidade. Causaram alguns problemas,
resolveram outros… Não há nada que não tenha dois lados,
não é mesmo?
–...
– Nunca se terminará de discutir isso… então sugiro a gente
aproveitar bem que estamos em 1250 aC, porque não é toda
hora que vocês podem isso… (RISOS) Olhem aquela cidade ali: é
Kerma, de que o Dr. Diop falou. Já deve ter uns 2 mil anos
como cidade, mas seus tempos de glória passaram. Faz 200
anos que os egípcios iniciaram seu chamado Império Novo e
atingiram sua maior extensão territorial até agora. Tudo isto,
no momento, está sob domínio do Egito.
– Então este lugar agora é parte do Egito?
– O povo local não pensa assim:
se consideram invadidos. Mas daqui
a uns 200 anos as disputas no centro do poder terminarão por deixar
os egípcios sem poder até em sua
própria terra - como o Dr. Diop já
contou. E nesse momento o povo
núbio se reorganizará como reino de
Kush, com a capital em Napata.
… O Nilo aqui faz um “S deitado”, e
Napata fica na parte do meio do S.
Vamos sobrevoar um trecho de deserto
e sair direto lá.
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Estátuas remanescente da cidade núbia de Kerma, pelo
menos tão antiga quanto o Império Egípcio.
Foto de Mark Exton (2008) disponibilizada em http://www.pbase.com/image/94673766
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… Enquanto isso eu faço um resumo pra vocês não ficarem
confusos com os nomes deste pedaço:
 A região toda é conhecida como NÚBIA, nome derivado de
nub, que é a palavra egípcia para ouro. Nos nossos tempos a Núbia estará contida dentro do país SUDÃO, estabelecido em 1956.
 O primeiro reino de que temos conhecimento na região foi
o de KERMA.
 Depois veio o reino de KUSH, que em português muitos
também escrevem Cuche ou Cuxe - e esse mesmo reino é
chamado de Etiópia na Bíblia e nos escritos gregos.
 NAPATA e MEROÉ são a primeira e a segunda capitais do
reino de Kush.
 A região conhecida como Etiópia nos nossos tempos não é
aqui. Falo mais dela quando a gente chegar lá.
… Já estamos vendo Napata - ali, olhem. Vou avançar até
1000 aC, rapidinho.
BZZZZZZZZZ…
– Napata foi fundada pelos egípcios, e até há algumas décadas era a sede do seu governo regional. O povo núbio acaba de
conquistar Napata, e fazê-la capital de Kush. Daqui a mais
250 anos, o rei Piye conquistará o Egito, e por 80 anos os reis
de Kush serão ao mesmo tempo os faraós. Diz-se que foi um
renascimento dos bons tempos do Egito - infelizmente interrompido pelos assírios.
… Sob o governo do faraó kushita Taharqa,
por volta de 700 aC o Império Egípcio estará
ainda maior que no Império Novo, chegando à
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sua máxima extensão em todos os tempos: incluirá do sul da
Núbia até o Líbano. Isso inclui a cidade de Jerusalém, que será defendida dos assírios pelos kushitas. Talvez venha daí a
familiaridade com que a Bíblia fala dos “etíopes” nos séculos
seguintes.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

29: A capital industrial da antiguidade
Ayoká prosseguia:
– Apesar de todos esses feitos, será depois que a capital mudar pra Meroé, por volta de 500 aC, que o reino de Kush desenvolverá plenamente a sua própria personalidade.
– Por quê?
– Respondo enquanto voamos pra lá: Meroé é mais perto de
áreas férteis e, por outro lado, mais perto do Mar Vermelho,
saída direta para o Oceano Índico. Talvez isso tenha facilitado
um certo desligamento de Kush dos dramas do Egito para se
dedicar ao próprio sustento e ao comércio internacional.
– Com quem, por exemplo?
– Vocês lembram que o Dr. Diop explicou que em torno do
Índico houve mais civilizações antigas que no Mediterrâneo?
Pra esse lado não faltava com quem comerciar. E as rotas marítimas iam além do Índico: nas ruínas de Meroé já se encontraram cacos de porcelana da China.
– Gente, esses já estavam em toda parte desde essa época?
RISOS INEVITÁVEIS.
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– Mas não é piada não, gente! Estou só contando os fatos.
– E os kushitas, exportavam o quê?
– Joias, marfim e peles trazidos mais do sul, e seus próprios
produtos industriais.
– Industriais?
– Bem, vocês já viram, em Kano, que indústria não precisa
ter a mesma cara que tem nos nossos tempos - mas não deixa
de ser indústria. Por volta de 400 aC é notável a produção de
tecidos de algodão em Kush - mas o produto que fará a maior
fama de Meroé é outro.
– Qual?
– Vocês vão ver, estamos chegando. Só que vou saltar para o
ano 35 depois de Cristo.
BZZZZZZZZZ…
– Hã? Você deve ter feito algo de errado, Ayoká, e voltamos
pros tempos modernos.
– Senhor Túlio! Não vai me dizer que acha que mulher não
sabe dirigir!
– Pelo amor de Deus, Ayoká! Não acho não - e se você não
soubesse a gente já tinha ficado em alguma catarata do Nilo
por aí! Mas olha essa fumaceira: não vai me dizer que no ano
35 dC já existia poluição!
– Vamos primeiro até as pirâmides, e na volta pro centro vocês vão entender isso.
– Ai, mais esta? Comércio internacional, indústria… e agora
pirâmides!
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Parte da cidade funerária de Meroé, com suas maiores pirâmides em
ruínas, e as menores (mais recentes) ainda íntegras.
Foto disponibilizada em http://st-listas.20minutos.es/images/2012-08/339564/3658615_640px.jpg?1375273066
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– As pirâmides daqui não são gigantescas como as da quarta
dinastia egípcia. Nem são de blocos de rocha: são preenchidas
com terra e revestidas de tijolos. Mas são marcantes, em seu
estilo próprio.
– Uau! Põe marcante nisso! A proporção é diferente: lembram a pirâmide que tem no verso da nota de um dólar, já viram? Mas ainda mais agudas, mais estreitas na base. E são
muitas! Entre pequenas e grandes, devem passar de vinte…
– E existe outro grupo menor, afastado daqui.
Depois de algum tempo admirando, Ayoká direcionou o tapete e apontou na direção da fumaça:
– Daqui até o cais são bem uns dez quilômetros. Boa parte
deles é coberta de fornos e forjas para a produção de ferro.
… Ao que parece, nunca antes a siderurgia foi praticada na
escala que atingiu entre 100 aC e 100 dC em Meroé - para uso
próprio e para exportação na própria África e no Índico. No
século 21, montes de escória de 10 metros de altura ainda estarão nesta área, testemunhando a escala da produção.
– Essa África selvagem, nos surpreendendo mais uma vez…
Atravessaram uma faixa de moradias comuns, e agora viam
palácios, templos e um cais no Nilo, com belos barcos não
muito diferentes dos do Egito.
– Talvez o que eu mais aprecie na história de Kush – comentou Ayoká – é a importância das rainhas. Os reis costumam
ter sua mãe como co-regente. Mas além disso houve muitas
rainhas como regentes principais - cinco delas em sequência,
nos 125 anos entre 40 antes de Cristo e 85 depois de Cristo.
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Exemplo dos montes de escoria deixados em Meroé pela
fundição de ferro em grande escala entre 100 aC e 100 dC.
Fotos disponibilizadas em http://www.royaljeep.nl/wtour/w1106_nl.htm
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… Neste momento, se vocês procurarem o tesoureiro do reino, não vão encontrar por aqui: ele está perto de Jerusalém,
conversando com o apóstolo Filipe. O livro de Atos, na Bíblia,
diz: “… um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia”… Só que esse não era o
nome da rainha: candace, ou mais exatamente kandake ou
kentake, é a palavra “rainha”. E, pela data, só pode se tratar
da atual kandake Amantitere.
… A propósito, a gente sabe o nome dessas rainhas porque o
alfabeto meroítico, de 23 letras, foi decifrado. Mas não a língua,
infelizmente. Com isso, fora os nomes, os escritos kushitas continuam tão ignorados para nós quanto os do Vale do Índus.
– Que pena, gente!
– Pena mesmo, pois, vejam: Meroé é uma contemporânea
exata de Atenas e de Roma.
O sotaque britânico desta última fala chamou atenção.
Ayoká interveio:
– Gente, este é o professor Basil Davidson, a pessoa que
mais divulgou a História da África no século 20.
Prof. Davidson, é uma honra contar com a sua presença neste
tapete. Sinta-se à vontade para contribuir o quanto quiser, nós
só teremos a agradecer!
– Eu é que agradeço a oportunidade de fazer esta viagem tão
linda, com gente tão linda e inteligente! Obrigado também pelo
título “professor”, mas minha formação não é acadêmica. Comecei a vida profissional como jornalista, e durante a 2.ª
Guerra Mundial - confesso - fui agente secreto britânico. E
acho mesmo que, naquelas circunstâncias terríveis, não foi
errado lutar pelo mal menor. Mas, passada a guerra, ficou cla-
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ro pra mim que o colonialismo europeu tampouco era um mal
que se podia tolerar. Com 30 e poucos anos descobri a África e
me apaixonei de tal modo, que dediquei o resto dos meus dias
à recuperação e divulgação da sua história, e à colaboração em
seu combate contra o colonialismo - até deixar este mundo em
2010, aos 95 anos.
Os aplausos foram inevitáveis - e em seguida o Prof. Davidson retomou o raciocínio:
– Como eu dizia, Meroé é uma contemporânea exata de Roma, e em parte também de Atenas - mas, curiosamente, ela me
parece menos distante no tempo que essas duas, talvez porque
as atividades do seu povo sejam mais parecidas com as nossas, nos tempos modernos.
… Sem decifrar a escrita não podemos avaliar a que ponto
chegou o seu refinamento cultural - mas, por outro lado, temos
que observar que Atenas e Roma, principalmente esta última,
foram civilizações de conquista; viviam em grande medida de
rapinagem e de exploração dos povos subjugados. Das três, Meroé é a única que se pode chamar economicamente produtiva,
enquanto Atenas e Roma são essencialmente consumidoras. No
sentido econômico, Meroé parece estar mais de um milênio à
frente das duas. Talvez por isso me pareça mais próxima.
Fez-se aquele silêncio que se segue à exposição de ideias que
surpreendem. Alguém se encarregou de repor a palavra em
movimento:
– É… Merece reflexão.
Outro aproveitou o impulso e perguntou:
– E o fim de Kush, como foi?
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I. Bracelete kushita,
provavelmente
representando uma
kendake (rainha).
http://www.historie.ru/civilizacii/
egept/142-ukrasheniyadrevnego-egipta.html

II. Ilustração criada
por Paulo Stocker para
a capa da 1ª edição de
“O dia em que Túlio
descobriu a África”
(1997), inspirada na
fachada do Templo
do Leão, nas ruínas
kushitas de Naga.
http://www.tropis.org/afro

III. Tabuleta escrita no
alfabeto meroítico de
23 letras.
http://www.nairaland.com/3425
66/show-pictures-africas-artarchaeological/14

...
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O Prof. Davidson respondeu:
– Kush, “a velha Etiópia”, decaiu rapidamente de 300 para
400 dC - na mesma época em que chegava ao auge o reino de
Áksum, o primeiro da “nova Etiópia”. Não que este reino tenha
sido a causa da queda daquele, apenas coincidiu. As causas
da decadência de Kush são múltiplas, e em boa parte ainda
desconhecidas.
– A propósito, precisamos chegar na “Nova Etiópia” ainda
hoje. Vamos em frente!
– Eu queria ficar uns bons dias aqui… mas fazer o quê?
Vamos lá.
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 29
KUSH, em português, também tem sido escrito Cuxe ou Cuche, com o
gentílico cuxita ou cuchita. São formas válidas, que tivemos nossas razões
para não adotar.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

30: Lagos, fósseis e vulcões
Continuaram subindo o curso do Nilo. Logo tinham diante
de si um imenso Y - a confluência de dois rios.
– Vamos seguir no rumo sul acompanhando braço direito do
Y: o chamado Nilo Branco, que é o mais longo. Mais à frente a
gente faz uma volta ampla e retorna para o norte por uma rota
paralela a esta. Com isso, vamos acabar topando de novo com
o rio da esquerda, o chamado Nilo Azul, lá nas terras altas da
“nova Etiópia”.
… Outra coisa: a partir daqui vamos percorrer este trecho na
superfície do tempo, quer dizer: no nosso século 21.
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O Nilo em Cartum (Khartum). A capital do Sudão atual é praticamente uma .
cidade colonial árabe, o que gera inúmeras tensões político-sociais na região.
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Alguém ainda tentou perguntar por quê, mas Ayoká já havia
passado os dedos nos fios dourados do tapete, e de repente o
encontro dos rios estava dentro de uma ampla cidade, com
alguns prédios moderníssimos.
– Cartum, capital do Sudão. Região metropolitana com vários milhões.
– Que coisa… Como um mesmo lugar muda rápido! Em meros dois mil anos… (RISOS)
– Tem mais uma coisa que mudou: vejam que nos tempos de
Kush tinha plantações até bem mais longe do rio, e agora o
deserto encosta em Cartum. Do lado esquerdo, entre os dois
Nilos, vocês já veem algum verde. Do lado direito, só bem
adiante, quase na fronteira do Sudão do Sul.
Ayoká havia acelerado o tapete, e logo foram vendo o que ela
havia anunciado: primeiro umas moitinhas espinhentas e,
depois arbustos maiores e grama. Era de novo a savana, o
Sudão-faixa-geográfica, por um bom trecho.
Logo passaram Juba, a relativamente pequena capital do
mais novo país africano, Sudão do Sul, independente desde
2011. Aos poucos a savana virava um capinzal da altura de
uma casa e com poucas árvores. As margens do rio ficavam
pantanosas, com taboas e papiros. O calor úmido lembrava aos
brasileiros regiões como as baixadas santista e fluminense.
– Estamos entrando em Uganda.
Mais um pouco, surgiam árvores maiores e a paisagem
começava a ficar montanhosa. O ar esfriava. Pouco à frente,
outro Y, esse bem peculiar: o braço esquerdo era um rio
correntoso, enquanto o direito era um longo lago.
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo . Dakar . Audagost . Kumbi Saleh . Segu . Djenê . Mópti . Tombúctu . Kano . Tassili n’Ajjer . Gizé . Assuã . Kerma . Napata . Meroé . Cartum
SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES!
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– É o braço da esquerda que leva até as últimas fontes do
Nilo - mas vamos pelo braço da direita.
– Por que não pelo principal?
– Pra ver mais! A gente já já cruza com o curso principal de
novo. E não é bonito sobrevoar este lago?
– Como se chama?
– No século 19 os ingleses chegaram aqui e saíram batizando
os lagos com os nomes dos seus reis. Este aqui ficou sendo
Lago Albert. Fica na divisa de Uganda com a República Democrática do Congo - o país que por algum tempo se chamou
Zaire… (Ayoká pronunciou Zaír, como todos na África). Nessa
época o lago também foi chamado Mobutu, nome do então
presidente de lá.
Ayoká colocou o tapete em subida e o horizonte foi ficando
cada vez mais amplo. Apontou com a mão para oeste:
– Estão vendo, lá longe, o verde mais escuro? Lá é floresta: a
Bacia do Rio Congo. Fora daí, a África só tem florestas numa
faixa relativamente estreita na costa do Golfo da Guiné. Pensar
na África como um continente de florestas é um grande
engano: é sobretudo um continente de savanas.
– Mais uma ideia falsa que se vai!
O lago terminou, e logo à frente deram com um tremendo
bloco de montanhas, com neve nos picos.
– Este é o maciço Ruwenzori, conhecido no tempo dos Ptolomeus como as Montanhas da Lua. Foi feito um filme com
esse nome sobre a “descoberta” desta região pelos ingleses,
quando procuravam as fontes do Nilo. Fica precisamente na
linha do Equador.
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A vegetação única
das encostas e
os picos nevados do
maciço Ruwenzori.
Para leste e oeste, essas
neves irão alimentar
diferentes braços
formadores do Nilo!

1.
http://www.wikiwand.com/en/Rwe
nzori_Mountains
2.
Foto por Erik Pontoppidan,
disponível em
http://www.ponty.dk/ruwe-eng.htm
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– Mais esta! Neve na África - e em cima da linha do Equador!
Ayoká enfiou a mão num alforje e pegou uns panos de lã.
– Abriguem-se.
–?
– Vai ser rápido.
– ???
O tapete acelerou direto no rumo do maciço e subiu vertiginosamente.
– Vai ser frio: passa de 5 mil metros.
Subiram, subiram, subiram… fizeram uma curva à esquerda
por cima do pico e “se jogaram”, com um efeito de tobogã.
– Uaaaaaaaaaaa…u!!! Você é doida, menina??
– Não é toda hora que a gente tem a chance de fazer uma
dessas, né?
RISOS CÚMPLICES
Sobrevoavam agora uma savana que parecia não ter mais
fim, mas tinha sítios, estradas, povoados - e ia tendo cada vez
mais. Lá pelas tantas Túlio percebeu um brilho de água no
horizonte, e esse foi logo ficando maior e maior, até tomar todo
o horizonte.
– A gente estava tão perto do mar, Ayoká?
– Esse “mar” está 1.100 metros acima do nível do mar!
– Mas o que é isso?
– Lago Ukerewe, batizado pelos ingleses de Lago Vitória. É o
segundo maior reservatório de água doce do mundo. O Nilo
passa por dentro dele, por assim dizer.

IV-24

O dia em que Túlio descobriu a África - QUARTA PARTE

– Como assim?
– As fontes mais distantes que alimentam o Nilo ficam nas
montanhas de Ruanda e Burundi, e correm para este lago. A
água que sai do lago é que vai formar o Nilo propriamente dito.
… A região em torno ao lago é intensamente povoada - aliás,
por oferecer condições muito boas para a vida humana, toda
esta Região dos Lagos, é bastante povoada desde 1000 antes
de Cristo. Quem vem de fora não espera por isso, neste bolsão
quase isolado por montanhas de todos os lados.
Estavam agora bem diante do lago: imenso, luminosamente
azul. Viram praias, pescadores, barcos, ilhas… e a seguir só
água, água, água…
– O diâmetro do lago é da ordem de 300 quilômetros, em
qualquer direção - mas na velocidade que a gente vai, não demora nada e estamos do outro lado.
E assim se fez.
– Saímos bem na fronteira entre Quênia e Tanzânia, e vamos seguir por ela até a nossa próxima parada.
Mais uma vez as savanas pareceram intermináveis por algum tempo, e aí começou um terreno mais irregular - parecia
enrugado… No meio dele, uma baixada verdejante cruzava
transversalmente ao trajeto, a perder de vista para os dois lados.
– Esse é o famoso Rift Valley. Embaixo tem uma fratura geológica. O vale vai se alargando lentamente, e a tendência é
que daqui a milhões de anos a parte em que estamos entrando
se separe da África. O Mar Vermelho, que já separa a África da
Arábia, é continuação deste vale.
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– Que coisa! Então esse negócio de fratura é sério… Escuta,
isso é o mesmo que se diz que tem lá na Califórnia?
– Exato! Lá a tendência também é que um dia uma parte se
separe do continente. A terra não é tão parada como parece…
… Aqui, inclusive, passam duas falhas paralelas: na ocidental fica o Lago Albert, que a gente sobrevoou há pouco, e uma
infinidade de outros lagos em linha. Aqui na oriental também
tem alguns lagos, mas o que mais tem são vulcões.
– Vulcões? Que medo…
– Calma, a maior parte está sem atividade desde que se conhece… E se você for ter medo de vulcão, não vai poder viajar
pela maior parte do mundo!
– Tá certo… vou tentar relaxar… Mas, escuta… estou tentando lembrar: parece que eu já ouvi falar de Rift Valley num
outro contexto…
– Fósseis?
– Isso! Mas eram fósseis do quê, mesmo?
– De muitos tipos, mas principalmente de antepassados e
parentes remotos: hominídeos de há um, dois, quatro milhões
de anos. Daquele “primeiro zoom” de que o Dr. Diop falou. Têm
sido encontrados ao longo do vale, da Etiópia até a África do
Sul.
– Berço da humanidade, então?
– Berço de uma pré-humanidade, eu diria. Vocês sabem, a
transformação de uma parte dessa pré-humanidade em humanidade aconteceu no “segundo zoom”, há só uns 200 mil
anos… E pelas pesquisas genéticas recentes, isso parece ter
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sido do lado atlântico da África, e um pouco mais ao sul: na
fronteira do que hoje são Namíbia e Angola.
– Coisa louca, como eles descobrem essas coisas!
– Por que “eles”? É só entrar pro campo da pesquisa, que a
gente também pode descobrir!
– Será mesmo?
– Bem, acho que depende do empenho e… Ih, vamos deixar
esse papo pra outra hora: olhe aí, na frente, onde estamos
chegando.
De início pareceu só uma nuvem mais escura no horizonte,
com outras mais claras na frente. Aos poucos foi ficando evidente que era uma montanha: uma só, larguíssima, com uma
coroa nevada acima das nuvens.
– Sua majestade, o Kilimandjaro. A maior montanha isolada do mundo. Seu pico mais alto, o Uhúru, está quase 5 mil
metros acima do planalto ao redor, e a quase 6 mil acima do
nível do mar.
As bases da montanha eram amplas, e até certa altura pontilhadas por plantações de café com casas, estradas…
– O solo vulcânico é ótimo pra isso!
Em seguida vinha uma faixa de florestas, depois vegetação
agreste de montanha, depois só rochas e, enfim, a área coberta
de neve.
– Era muito mais bonito antes: hoje resta só 15% do gelo
que havia um século atrás. O clima também muda…
– Que coisa…
– Bem, ajeitem suas lãs, que temos uma parada aqui em cima.
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Vistas do Monte Kilimandjaro:
(1) das planícies a mais de 100 Km
(2) do topo gelado

1. Do blog de Steve Baskis, 2011
http://blindendeavors.org/mountkilimanjaro/
2. Foto por Walter Hauenstein, disponibilizada em
http://www.swisseduc.ch/glaciers/earth
_icy_planet/glaciers04-de.html?id=12
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Ao pousarem repararam que os outros tapetes também estavam chegando.
– Duvido que tenha havido congresso mais doido na História!…
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

31: Uma girafa no mar
– Túlio! Ayoká!
– Idrissa! Cristiano!
O calor do reencontro com os amigos parecia compensar o
frio da neve, mas, realista, Ayoká logo observou:
– É bom a gente cumprir logo nossa programação aqui, que
muito tempo não dá pra aguentar!
A vista era ampla pra todos os lados, mas um tanto baça: a
atmosfera não é tão transparente assim! Idrissa se adiantou:
– Só vamos conseguir aproveitar a vista daqui com o uso de
mais um recurso tecnomágico: nosso Rastreador e Gerador de
Interferência Espaço-Temporal - para os chegados, o Interfer.
Ele cria uma bolha de ondas que filtram e reforçam os raios de
luz que queremos ver - inclusive em curva.
– ???
O aparelho fez algo como uíuíuíuíuíuíuí… A imagem em torno
oscilou toda, como quando se olha por cima de uma fogueira.
Quando o foco voltou…
– Incrível!!!
Viam-se com nitidez riachos, morros, lagos, vilas, estradas…
Ao norte se via Nairóbi, capital do Quênia. Já para o leste,
ainda ao longe, via-se o mar.
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– O Oceano Índico, que a maior parte de vocês ainda não teve a chance de ver.
Na costa, bem diante deles, percebia-se uma cidade de tamanho considerável.
– Mombaça. Vou criar um tunelamento com o Interfer - uma
espécie de telescópio no próprio ar, que permite focalizar o que
a gente quiser.
Toda a paisagem em torno ficou fora de foco, exceto uma espécie de janela redonda que focalizava Mombaça. Era possível
ver os carros, os navios no porto, e com um pouco mais de
aproximação viram até estivadores carregando e descarregando coisas dos navios.
– Mais essa agora! Que loucura!
– Mas ainda não chegamos no mais interessante. Só o Mediterrâneo compete em quantidade de história com o Índico,
mais seus golfos e divisões. Estão prontos pra uns saltos no
tempo de novo?
Alguns suspiraram. Isso era interessantíssimo, mas também
cansava. A cabeça estava ficando confusa…
– Relaxem, desta vez não vamos “de corpo inteiro”: o próprio
Interfer pode ler os rastros dos raios de luz que passaram aqui
no passado e fornecer a imagem de qualquer momento dos
últimos milênios.
– Manda ver!
Idriss deslocou a janela um pouco mais pro norte, focalizando uma cidadezinha perto da foz de um rio.
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– Malíndi, ou Melinde. Hoje não passa disso. Mas vamos dar
uma olhada como era uns séculos atrás - mais exatamente,
em 1414 dC.
A vista da “janela” tremeu como o reflexo num lago quando
se joga uma pedra. Quando se acalmou, a Malíndi-quase-nada
de hoje tinha dado lugar a uma graciosa cidade de sobrados
brancos, obviamente sem carros, mas movimentadíssima de
gente e de navios. Veleiros de todo tipo enchiam o porto, alguns enormes.
– Os portugueses já chegaram aqui?
– Estamos em 1414. As aventuras dos portugueses em solo
africano vão começar em 1415, e ali “na frente da porta deles”,
em Ceuta. Ainda falta um bocado pra chegarem aqui.
– Quem são esses aí, então? Os navios têm os mais diversos
estilos de casco, modelos de velas… E além disso nenhum de
nós é especialista em náutica para reconhecer!
– Vou aproximar bem a imagem de um deles - o mais exótico.
– Que estranho… Tem um grupo de pessoas levando uma girafa pra dentro do navio! Por que cargas d'água alguém vai
embarcar uma girafa? Se fosse um casal eu já ia pensar que é
a arca de Noé! (RISOS) O grupo tem negros e brancos misturados… e esses brancos parecem… chineses? Será que eu estou
enxergando bem?
– Pois são, meu amigo! Há séculos os chineses praticam a
navegação oceânica, geralmente até a Indonésia e a Índia, às
vezes até o Mar Vermelho. Aqui para a Azânia - um nome antigo desta costa da África que dá para o Índico aberto - eles
não vêm com muita frequência, mas esta não é a primeira vez.
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– E a girafa?
– A girafa é um presente da cidade de Malíndi ao imperador da
China. Fará furor na corte; artistas vão pintá-la em biombos de
seda que serão moda por um
século. Além disso, o navio está
levando embaixadores do rei de
Malíndi, que voltarão em outro
navio chinês em 1417.
– E os próprios africanos, não
tinham navios?
– De navegação marítima próxima da costa - sem dúvida;
quanto à navegação oceânica, é
possível, mas ainda é um tema
controverso - por isso acho mais
interessante focar no que sabemos com certeza:
Estas cidades portuárias - são cerca de quinze, em terra firme ou em ilhas - foram criadas em parte por africanos, em
parte por árabes e persas que estabeleciam entrepostos comerciais ou, no caso do Arquipélago de Zanzibar, grandes
plantações de cravo.
– Cravo?
– É, o chamado cravo da Índia - na verdade originário da
Indonésia. Também plantam alguma canela, noz moscada e
pimenta - as famosas especiarias.
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..........

Zanzibar e as plantações de cravos
IV-33
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… Os africanos locais se dedicavam à pesca, a artesanatos
como a talha em madeira, e também ao comércio, intermediando produtos que outros africanos traziam do interior, desde
a Região dos Lagos e um pouco além.
… Esta civilização em parceria começou a se desenvolver por
volta do ano 100 dC. No correr do milênio anterior, praticamente toda a África ao sul do Equador havia sido ocupada por
povos bantos - identificados assim por falarem línguas aparentadas. (Antes dos bantos, em todo esse vasto território existiam apenas alguns grupos de caçadores e coletores - os
khoikhoi e os san, que a pesquisa genética vem mostrando serem remanescentes dos mais antigos dos Homo sapiens).
… A língua banta que se falava na costa acabou incorporando certa quantidade de palavras árabes, inclusive o nome
“suahéli”, que significa “da costa” e depois virou suahíli ou
suaíli. Era com essa mesma língua que africanos da costa,
árabes e persas se comunicavam em suas viagens de negócios
ao interior, e assim o suahíli se tornou a “língua franca” (língua de comunicação entre falantes nativos de outras línguas)
em quase toda a África Oriental ao sul do Equador. Estima-se
que hoje uns 150 milhões de pessoas falem suahíli, embora só
10 a 20% como primeira língua.
Além disso, por volta de 1650 o suahíli começou a ser escrito
- inicialmente com alfabeto árabe, depois também com o latino
- e com isso surgiu também uma literatura suahíli, em que se
destaca a poesia.
– Não canso de me horrorizar com a selvageria desses africanos! – brincou Cristiano.
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo . Dakar . Audagost . Kumbi Saleh . Segu . Djenê . Mópti .
Tombúctu . Kano . Tassili n’Ajjer . Gizé . Assuã . Kerma . Napata . Meroé . Cartum .
Ruwenzori . Kilimandjaro e portos Suahíli (Azânia)
SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES!
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Idrissa aproveitou o riso pra tomar um fôlego, e aí complementou:
– Então, com exceção de dois portos somalis mais ao norte,
todas as cidades portuárias da antiga Azânia são suahílis:
Lámu, Malíndi, Mombaça, as ilhas de Pemba, Mafia (com
acento no i) e Zanzibar (a das especiarias)… Depois Quíloa, ou
Kilwa, uma das mais bonitas e importantes… E aí, de frente
para a enorme ilha de Madagáscar, Moçambique, Quelimane,
Chinde… e finalmente Sofala, na baía onde hoje fica Maputo,
capital de Moçambique.
… Nenhuma dessas cidades estranhava a chegada de navios estrangeiros: árabes, persas, gregos, indianos, indonésios,
malaios… Os chineses, como eu disse, eram visitas raras, mas
também conhecidas. Portanto, vale só como poesia o belo verso de Camões “por mares nunca dantes navegados”: estes mares já tinham pelo menos um milênio e meio de navegados
quando os portugueses chegaram!
– E eles chegaram quando?
– Vocês logo vão ver. Eu já disse que enquanto os chineses
embarcam a girafa, em 1414, os portugueses se preparam para começar sua aventura africana no próximo ano. Nas décadas seguintes avançarão pela costa ocidental, cada vez um
pouco mais. Em 1482 erguerão no atual Gana o Forte de São
Jorge da Mina, primeira construção europeia ao sul do Saara.
Mas nessa mesma década mandaram também um espião
“pelo outro lado”: Pero da Covilhã, excelente falante de árabe.
Pero se disfarçou de muçulmano e penetrou no Oriente pelo
Egito. De lá foi até a Índia, e depois pela costa suahíli até Sofala e Madagáscar, dando jeito de mandar notícias ao seu rei.

IV-36

O dia em que Túlio descobriu a África - QUARTA PARTE

Desde então os portugueses aumentaram os esforços pra
chegar aqui pelo sul, vindo pelo “seu” oceano, o Atlântico.
E aí…
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 31
SUAHÍLI ESCRITO. Várias fontes afirmam que a língua suahíli só começou a ser
escrita depois de 1700, mas o artigo Swahili Literature, na Wikipedia em inglês,
aponta de modo convincente a tradução suahíli de um determinado poema
árabe como documentada em 1652 (EN.WIKIPEDIA 2015b).
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

32: Vasco…
Idrissa prosseguiu:
– Vamos regular o Interfer para o início de 1498 e focar bem
longe para sul, na altura da última cidade suahíli: Sofala.
A imagem tremeluziu e…
– E então? O que é que dá pra ver?
– Três navios com cruzes vermelhas nas velas.
– São eles! - a frota de Vasco da Gama. Lutaram duramente
pra vencer o Atlântico Sul: faz quase seis meses que saíram de
Portugal.
… Vamos ver uns dias mais tarde: olhem, estão lá, fundeados perto de Quelimane. Vasco e seus homens estão em terra.
– O que é que eles estão fazendo ali, cavoucando?
– Plantando um “padrão”, um pilar de pedra, significando
que tomam posse do lugar em nome do rei de Portugal.
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Pilar erigido em Malíndi por Vasco da Gama em sua viagem de
volta (1499), afirmando a soberania do rei de Portugal sobre a
região (Monumanto histórico do Quênia nº 12).
I, Mgiganteus - ver p. IV-104

– Assim, de chegada? Sem nem conhecer de verdade o que já
existe aí?
– Pois é…
– !!!
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– Mas vamos avançar mais uns dias: 2 de março. Depois de
muitos meses os viajantes têm os pés numa cidade importante: Moçambique. Um acontecimento! Juntou gente pra ver. É
claro que estavam acostumados com navios bem maiores, mas
não desse modelo, com esses símbolos e essa gente. E a maior
novidade: nunca havia chegado nenhum navio vindo do sul!
… Os intérpretes portugueses conversam em árabe - e eu posso narrar pra vocês o conteúdo das conversas: são informados
de que os quatro grandes navios fundeados no porto são árabes, e estão carregados de ouro, prata, joias e especiarias. Então as notícias de riqueza eram verdade!
… Entrevistam-se com o sultão de Moçambique:
– Se conhecemos a rota da Índia? Ora, claro que sim. Os
navios estão sempre indo e vindo de lá. Procuram o…
Preste João? Quem? Um rei cristão? Ah, só pode ser o rei da
Abissínia. Mora no interior mas tem vários portos de mar.
Sem mistério.
… O sultão oferece ajuda; designa dois pilotos para acompanharem os visitantes. Lá vão eles… E vamos avançar mais um
pouco no tempo.
… Olhem, um dos pilotos está caindo fora: chocou-se ao
descobrir que os visitantes não são muçulmanos. Não rezam
nem comem como gente decente!…
– Cristãos? Mas como é isso na prática? A gente ouve dizer que os abissínios são cristãos, mas nunca vimos nenhum por aqui, não.
… De um modo ou de outro os viajantes prosseguem (vou
ajustando aqui em pequenos saltos no tempo): chegam a
Quíloa. Mombaça. Malíndi.
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… Malíndi! Que grande festa para os visitantes! E
então… outro piloto, com vasta experiência na rota da Índia!
… 27 de abril: com o novo piloto, navegam direto oceano
adentro. 23 dias e…
… 20 de maio de 1498: Vasco e seu pessoal estão em
Calicut, nesse momento o grande centro comercial do Sul da
Índia. Conseguiram!
Idrissa pausou o Interfer e comentou:
– Sem dúvida uma grande realização - mas… terá mesmo sido algo que mereça celebrações?
Por uns instantes não disse mais nada, mas o olhar deixava
transparecer a profunda tristeza que ele tentava conter. Um
congressista fez uma intervenção:
– Essa é mesmo uma questão muito séria.
O congressista era branco e falava com sotaque lusitano. Foi
inevitável uma expectativa tensa quanto ao que ia dizer.
– Conta-se que em Calicut um mercador muçulmano de Túnis - cidade mediterrânea não tão distante de Portugal - levou
um susto ao ver portugueses por lá, e teria dito: “Vocês por
aqui? Que o diabo os confunda!”. E eu digo: a maldição pegou.
– Hã?
– É um modo de dizer; é claro que não estou pondo a culpa
no mercador muçulmano - mas até parece mesmo que “o diabo
confundiu” meus antepassados, e não no sentido cômico vulgar dos chistes brasileiros, e sim num sentido trágico. Posso
dizê-lo porque sou historiador.
– Historiador? Que ótimo! Como é o seu nome mesmo?
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– Quase todos me chamam de Dr. Guerreiro. Enfim, os senhores vejam: 24 anos depois da primeira viagem de Vasco,
nós portugueses daremos a primeira volta ao mundo, com a
expedição de Magalhães. Mais 21 anos, seremos os primeiros
ocidentais a pisar no Japão. Por toda parte íamos “tomando
posse”, e logo tínhamos a ilusão de termos o maior império da
história, maior que o de Alexandre, maior que o dos romanos…
… Mas quem sabe por pegarem muito mais do que lhes cabia
nas mãos, pois eram um povo tão pequeno, os portugueses de
fato se confundirão gravemente. Cometerão erros fatais para si
e para os povos conquistados, e menos de cem anos depois chegarão a perder a própria independência frente à Espanha.
… Décadas mais tarde, mesmo recuperando a independência e uma considerável grandeza, haverá um sentimento de
havermos perdido uma oportunidade histórica única - talvez
por, no entusiasmo da conquista, termos esquecido totalmente
o espírito idealista que, por volta do ano 1300, animava nosso
patrono cultural Dom Dinis. Talvez por isso a saudade do que
poderia ter sido tenha se tornado uma espécie de sentimento
obsessivo nacional.
O Dr. Guerreiro parecia haver concluído, mas aí se lembrou
de acrescentar:
– Quanto a vocês, amigos brasileiros, não pensem que assistem isso de fora. O Estado brasileiro foi criado por nós, e de
cada cinco falantes da língua portuguesa, quatro são brasileiros. Muitos dos maiores dramas que a sua sociedade ainda
enfrenta são parte dessa mesma tragédia. Oxalá vocês encontrem o caminho da superação e concretizem uma sociedade
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plural com plena justiça e dignidade para todos - ou então essa tragédia histórica permanecerá sem redenção.
Fez-se um silêncio grave. Depois de uns longos instantes,
alguém tentou repor as coisas em movimento dizendo:
– Mas por que estamos aqui falando de Portugal? Nosso tema é a África!
– É que não há como entender os problemas atuais da África
e dos afrodescendentes sem falar da intervenção dos europeus.
Era o Prof. Davidson, que voltava a contribuir:
– Os portugueses não foram os únicos a intervir desastrosamente na África, nem foram piores que os outros - mas foram os primeiros. Por isso, quando os outros chegaram o impacto mais grave já tinha acontecido.
– Mas o que foi que fizeram, afinal?
– Míster Traorê, pode nos mostrar mais algumas cenas com
o Interfer? Primeiro de tudo a passagem de Vasco da Gama por
Moçambique na viagem de volta, em 1499.
… Vejam: lá está Vasco fincando um padrão, como marca de
que tomou posse do lugar. Vocês lembram que foi o sultão de
Moçambique quem lhe deu as boas vindas e ofereceu ajuda um
ano atrás? Agora Vasco não hesitou em “agradecer” com balas de
canhão, para forçá-lo a aceitar a autoridade do rei de Portugal.
"Depois dizem que quem faz isso é preto…", comentou alguém a meia-boca. Ninguém achou descabido o comentário mas ninguém riu.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 32 E SEGUINTES
DOUTOR GUERREIRO. Na década de 1990 tivemos a oportunidade de
conviver com um médico português aposentando, já nos seus 80, chamado
Raul Guerreiro. O Dr. Guerreiro real tinha como um de seus temas de
reflexão preferidos a perda de objetivos originais (reais ou supostos) e o
desperdício de oportunidades históricas por parte de Portugal. Nosso
historiador português fictício foi nomeado assim em sua recordação e
homenagem.

33: … e Almeida
O Prof. Davidson continuou:
– Quando Vasco voltou a Lisboa, começou uma verdadeira
corrida ao Oriente. O primeiro a repetir a viagem foi
Cabral - que “de quebra” tomou posse do Brasil na mesma
viagem - mas logo vieram dezenas de outros; e a cada viagem
aumentavam os gestos para intimidar o povo e a nobreza
locais para que se submetessem à autoridade dos portugueses.
… Vamos ver um pouco mais: a chegada de Almeida em
1505, Mr. Traorê. Vejam o que vem lá do sul:
Era toda uma esquadra de velas brancas com cruz vermelha.
– São 21 navios e 1500 homens. Quem vem no comando é
Francisco de Almeida. Dom Manuel acaba de nomeá-lo “vicerei das Índias”.
– Vice-rei? Quer dizer que Dom Manuel se considera mesmo
rei da Índia? E os reis que existem lá?
– “As Índias” não são só a Índia como entendemos hoje, mas
tudo o que vai daqui até o Pacífico. E Dom Manuel natural-
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mente acha que estes reis todos são uns rebeldes por não reconhecerem a autoridade que ele acredita ter “por vontade de
Deus”. E que, a cada ato de “rebeldia”, merecem uma lição.
– Que absurdo!
– É verdade: poderiam ter apenas comerciado, lá e aqui, como
todo mundo fazia. Mas vá-se entender a cabeça dos homens!
– Mas os reis locais, aceitam isso?
– Bem… o de Mombaça, por exemplo, quis resistir a
Almeida. Vamos dar uma olhada?
No que a imagem se firmou na janela, um coro de expressões de espanto salpicou o ar. Mombaça era um amontoado de
escombros fumegantes. Ruas coalhadas de corpos retalhados
ou queimados. Os que haviam conseguido fugir começavam a
voltar e vagavam em estado de choque por entre as ruínas.
Aqui e ali explodiam cenas de desespero e dor.
– Por favor, chega! Já conseguimos entender – pediu alguém.
Idriss desligou o aparelho, e o Prof. Davidson complementou:
– Numa carta que ainda existe, o rei de Mombaça conta ao
rei de Malíndi: "Não sobrou coisa viva na cidade. Suahíli ou
árabe, homem ou mulher, velho ou criança de colo, quem não
fugiu foi morto ou morreu queimado."
– Mas… foi só Mombaça, pelo menos?
– Infelizmente não. Almeida arrasou também Brava e Zeila,
na Somália.
… E não foi só ele quem cometeu atos do tipo: em 1500 Pedro Álvares Cabral bombardeou Calicut, a cidade onde dizia vir
comerciar. Em 1503, o nobre Vasco da Gama voltou e, entre
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outras delicadezas, pôs fogo num navio de peregrinos que voltavam de Meca, cheio de mulheres e crianças. Por toda parte
cidadãos indefesos foram torturados, tiveram olhos arrancados, narizes cortados, mãos decepadas - tudo para conseguir
que muitos passassem a obedecer a poucos, pelo terror.
– Mas… os africanos, não se defendiam? Não sabiam guerrear?
– Pode parecer estranho, mas nas culturas tradicionais a
ideia de guerra podia ser bastante diferente da ideia “ocidental” moderna – continuou o Prof. Davidson.
… Na Índia clássica, por exemplo, os dois exércitos acampavam lado a lado. De manhã muitas vezes os soldados inimigos
comiam e se preparavam juntos, conversando. A um sinal,
cada exército tomava sua formação de um lado do campo, e
nenhum atacava antes que fosse dado outro sinal para isso.
No fim da tarde a luta era suspensa até o dia seguinte.
… Não estou dizendo que na África fosse igual, mas também
havia regras. Para os azandes, por exemplo -, um povo que
muitos europeus chamaram de ferozes - o importante era que
sua vitória fosse reconhecida, mas quanto menos mortes houvesse, melhor. Assim, faziam um cerco incompleto, dando ao
inimigo a chance de se retirar quando visse a batalha perdida.
… Os europeus triunfaram sobre africanos e indianos justo
por não respeitarem regras, ou em outras palavras: por não
agirem tão civilizadamente.
… Com o tempo, à medida em que iam se tornando mais ricos e refinados, os europeus preferiram contar pra si mesmos
a história de que haviam sido sempre mais avançados, tanto
técnica quanto eticamente. Mesmo que para isso tenham tido
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que se empenhar enormemente em esconder a história da África, como o Dr. Diop já lhes contou.
– Mas o que é que os portugueses queriam com isso, afinal?
Desta vez, quem tomou a iniciativa de responder foi o Dr.
Guerreiro:
– Ora, queriam acesso direto e exclusivo às riquezas, sem dividir sua comercialização com ninguém mais. E foi aí que se
deram mal: onde eles tomavam conta, as riquezas desapareciam, pois só existiam como resultado de uma imensa e delicada
rede de relações com o interior e com o exterior, construída ao
longo de séculos. Não havia como submeter essa rede inteira,
nem como substituí-la.
… Em resumo: mataram a galinha dos ovos de ouro.
– Precisamente, Dr. Guerreiro – continuou o Prof. Davidson. –
Mas o pior do rompimento dessa rede comercial é que não prejudicou só aos portugueses, mas também derrubou no chão imensas populações que dependiam dela milenarmente. Não é de estranhar que as consequências venham se derramando ao longo
de séculos, ainda mais que serão agravadas por esse outro capítulo terrível que será o comércio de escravos.
… Talvez este caso possa ser visto como emblemático: em
1583, quando a cidade de Quíloa já havia passado por vários
golpes, o primeiro visitante holandês ainda a descreveu assim:
Os habitantes andam quase todos de branco, em seda e
algodão; as mulheres usam braceletes de ouro, pedras preciosas
pelos braços e pescoço, e abundância de joias de prata. As
casas - de pedra, madeira e cal - são rodeadas de belos jardins
onde crescem inúmeras variedades de frutos e flores.
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Kilwa
Modelo do paláciofortaleza Husuni
Kubwa, construído
entre 1320 e 1333.
Ruínas do átrio
de audiências de
Husuni Kubwa.
Ruínas da grande
mesquita de Kilwa
Kisiwani.

Mais dados na p. IV-104
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Enquanto falava, Idrissa focalizava Quíloa no Interfer.
– Uau!
A cidade era realmente linda, toda branca, com uma vasta
mesquita… Mas o mais impressionante era um palácio próximo, no alto de um rochedo à beira-mar.
– É o palácio Husuni Kubwa. Ocupa uns 10 mil metros quadrados - um quarteirão inteiro - e tem mais de cem cômodos.
Reparem só nos pátios internos, e naquela piscina octogonal
que recebe a brisa do mar…
Um suspiro lânguido percorreu o grupo ao olhar a piscina…
Mas logo Idriss mexeu de novo no Interfer.
– Século 20.
– Ué! Cadê?
Pouco a pouco começaram a distinguir uns amontoados de
pedras cobertos de mato.
– É só.
Mais uma vez o silêncio se impôs por uns bons instantes.
Desta vez foi Cristiano quem o quebrou:
– E dizer que estavam à procura de um aliado cristão…
Depois de mais uns instantes alguém aproveitou a deixa:
– E afinal, encontraram esse aliado?
– Isso é o que nós vamos ver em seguida - mas agora com o
tapete, de novo. Este ninho de águia gelado já nos deu o que
tinha que dar!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 33
DESCRIÇÕES DE QUÍLOA. O viajante holandês foi J. H. van Linschotten, citado
em DAVIDSON, p. 277. A descrição do palácio se encontra em Nações do
mundo: África Oriental, (TIME-LIFE BOOKS), não assinada mas
reconhecivelmente da mão de Davidson, um dos consultores da obra.
DESTRUIÇÃO DA ECONOMIA AFRICANA PELA GLOBALIZAÇÃO EUROPEIA.
Além do presente capítulo (33), o assunto é abordado nos capítulos 7, 27
(seção A maior falsificação da história), 42 e 47, com base principalmente
em DAVIDSON, e também o capítulo XIII de DIOP.

34: O reino do Ras Tafari
Tapetes decolaram do topo do Kilimandjaro e avançaram para o norte, passando por sobre Nairóbi e pelas encostas frescas
do Monte Quênia, por sobre planaltos férteis e estepes áridas,
por mais um longo lago…
– Lago Turkana, parte do Rift Valley.
… depois do qual o chão se elevava em um planalto tão recortado por vales profundos que terminava parecendo um mar
de montanhas, a perder de vista.
– Eis o país que no século 21 se chama Etiópia - também conhecido ao longo do tempo como Abissínia, ou Habashat, e anteriormente como reino de Áksum… A história deste
pedacinho da África já dava sozinha pra todo um congresso e
todo um livro!
Montes, vales e lagos se sucediam, entremeados de cidades
pequenas, até aparecer uma metrópole de aparência jovem,
com avenidas amplas e muito verde.
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– Essa é Addis Ábaba, a capital atual.
Cristiano, que havia se convidado a vir junto com Túlio no
tapete de Ayoká, se apressou a perguntar:
– Como foi mesmo que você pronunciou esse nome?!
– Addis - com acento no i - Ábaba. É assim que se pronuncia
em amárico, a principal língua oficial.
– Bem diferente do que a gente pensa, hem?
– Addis Ábaba tem seus 3 milhões de habitantes, e é sede da
Organização da Unidade Africana. Foi fundada no final do
século 19.
– E antes, qual era a capital?
– A pergunta parece simples, não? Mas no caso da Etiópia
não é. E pra entender eu preciso começar dizendo algo que
vocês podem não acreditar: a Etiópia é o Estado independente
com existência contínua mais antigo do Ocidente.
– É, realmente não é fácil, essa…
– Sei que não é, mas podem pesquisar. Falei “do Ocidente”
porque a China é certamente mais antiga, o Japão talvez… e
mais não digo porque não conheço o suficiente sobre outros
povos do Oriente. Mas no Ocidente… até a poderosa Roma
caiu, e a Etiópia, escondida nestas montanhas aqui, teve suas
mudanças de dinastias e outras encrencas internas, mas não
deixou de ter independência e continuidade pelo menos desde
400 aC, ou talvez de quase 1000 aC.
… Durante o primeiro milênio depois de Cristo a história foi
relativamente simples: esse era o Reino de Áksum, com capital
em Áksum, no extremo norte. Já no império do segundo milênio, estabelecido pelos amáricos de mais ao sul, o poder impe-
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rial parece ter conseguido se manter com uma estratégia curiosa: mudar com frequência o lugar de onde o poder era exercido - o que chegou ao extremo no período das “capitais itinerantes”, entre 1400 a 1650: nesse tempo, a capital do império
ficava… num acampamento.
… Não era coisa pequena: há registro de que se usavam seis
mil pessoas apenas para transportar os pertences do soberano. Quando e para onde o acampamento-capital ia se mudar,
isso era segredo de Estado.
… Com isso, reparem: a própria corte imperial ficava sendo
uma corporação militar em permanente exercício, pronta tanto
para se defender de ataques de fora quanto para garantir o
poder do imperador sobre os diferentes ras - senhores feudais
regionais. Estes podiam ter direito ao título de neguz (rei) na
sua região - mas o imperador não era apenas um neguz, era
“rei de reis”: neguza negast.
– E como era mesmo a palavra que você usou antes, para
“senhor feudal”?
– Ras. Significa “cabeça”, em sentido literal e figurado. Ocorre também em outras línguas afro-asiáticas: rosh em hebraico,
ras ou rais em árabe - origem de “arrais”, que é comandante
de barco em português.
… E essa palavra vai entrar na cultura popular mundial de
um modo bem surpreendente.
– Cultura popular? Eu, pelo menos, nunca ouvi.
– Ouviu sim! Você já vai ver.
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… Na nobreza etíope - tão ou mais cheia de títulos que a europeia - ras é comparável a duque, nível mais alto antes da
própria realeza.
… O último neguza negast - deposto em 1974 - foi chamado
de Tafari Makônnen Woldemikael ao nascer. Em criança, seu
nome era antecedido de lij, equivalente a “infante” em Portugal
ou Espanha. Quando governador de Harar, passou a ser chamado Ras Tafari Makônnen. Com esse mesmo nome, foi regente plenipotenciário junto à imperatriz Zaudítu a partir de
1916. Em 1928 assumiu o trono da província de Shoa, tornando-se neguz. E em 1930, com a morte da imperatriz, tornou-se neguza negast, com o nome imperial Haile Selássie.

...

… Isso chamou uma atenção incrível dos negros em todo o
mundo - vocês têm ideia do porquê?
– Pra ser sincero: nenhuma.
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– Porque em 1885, na Conferência de Berlim, as potências
europeias tinham dividido a África entre elas, e agora mandavam no continente inteiro - menos na Etiópia. Enquanto outras regiões da África só começaram a reconquistar suas independências a partir de 1950, a Etiópia nem chegou a perdê-la
(a não ser pela breve ocupação italiana durante a 2.ª Guerra
Mundial).
… Com isso, na década de 1920 alguns grupos começaram a
cultivar a expectativa de que a coroação do novo imperador com todos os seus títulos de origem bíblica - viesse ser um
momento de intervenção divina no sentido da restauração da
plena liberdade e dignidade dos povos negros. Essa crença
cresceu sobretudo na Jamaica, numa época em que o futuro
imperador ainda era chamado de Ras Tafari.
… E, com a acentuação modificada para Ras Tafári, quem
de vocês nunca ouviu essa expressão?
– Imaginem só! E a gente pensa que rastafári é um estilo de
cabelo…
– Pois acabou sendo, não é? Mas não é só!
– E o que acabou acontecendo com Haile Selássie, na real?
– Foi deposto por um golpe militar em 1974. Morreu no ano
seguinte aos 83 anos, em prisão domiciliar - até hoje se discute se foi realmente de causas naturais, como foi anunciado. O
governo militar foi deposto em 1991 e hoje a Etiópia é uma
república parlamentarista - não sem problemas, como nenhum lugar nunca foi.
– E a tal restauração parece não ter acontecido, não é mesmo?
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– Pelo menos não de um modo rápido, imediato. Mas mudanças históricas podem levar séculos acontecendo… Quem
sabe o fato de vocês estarem ganhando conhecimento destas
histórias não é parte dessa restauração?
Passou um pequeno arrepio pela espinha de nossos amigos mas não de medo: era mais um arrepio de responsabilidade
histórica, digamos assim.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 34
CAPITAIS ITINERANTES (roving capitals). Só recentemente tivemos conhecimento desse aspecto interessantíssimo da história da Etiópia, graças à disponibilização na internet do trabalho de HORVATH, já de 1969.
SOBRENOMES ETÍOPES. Em mais um de seus aspectos surpreendentes, o povo etíope não usa nomes de família em sua identificação, mas apenas o nome da pessoa seguido do nome de seu pai e, para ser mais completo, também do nome do avô paterno.
NEGUZ ou NEGUS. A palavra etíope para “rei” é oxítona. Tem sido usualmente
grafada negus, o que seria naturalmente uma oxítona pelas regras ortográficas
do português. Por outro lado, usamos em abundância palavras latinas terminadas em -us átono, sem maiores indicações: campus, modus etc., sem falar
de inúmeros nomes comerciais criados por esse modelo. Com isso, nossa tendência imediata seria ler “nêgus”, e isso certamente faria pensar numa sofisticação da palavra “nego”, forma popular de “negro”, mediante sua latinização uma espécie de piada pronta de bastante mau gosto. Por que, então, não
transliterar como neguz essa palavra que, em sua origem, sequer é escrita no
nosso alfabeto?
MAIS CONEXÕES DE “RAS”. Como dissemos, ras significa literalmente “cabeça”
em amárico e em árabe. “Cabeça”, por sua vez, vem do latim cáput, origem do
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português “cabo” e do francês “chef”. Ora, “ras” também designa “cabo” no
sentido de “ponta de terra no mar” e “chefe” - além de designar pico de
montanha.
Além disso, DIOP sugere que esse radical tenha transitado entre as línguas
semíticas e as indo-europeias, como no sânscrito radja, que significa “rei” e
“reto, real, verdadeiro”, no latim rex (rei, director), no inglês right e alemão
recht, etc.: todas, palavras ligadas à ideia de direção - e, afinal, quem dá
direção é a cabeça...

35: Beta Israel e Beta Krestyan
Já tinham deixado Addis Ábaba para trás quando alguém
lembrou de perguntar:
– Ayoká, esse pessoal do movimento rastafári não adora um
deus exótico chamado Jah?
– Não tão exótico assim: é um dos nomes mais usados para
Deus nos livros sagrados dos judeus e dos cristãos - em outras
palavras, na Bíblia. E esse pessoal tem apenas mais um modo
- entre tantos outros - de entender esses mesmos escritos.
– Ué, mas eu já li muito da Bíblia e nunca vi esse nome!
– Você nunca viu a palavra “aleluia”?
– Claro que sim - mas ainda não vejo a relação.
– É que a pronúncia original era “alelu-iá”. Significa aclamem a Yah - ou Jah, como se preferir.
– !… Mas aparece só nessa palavra?
– Yah é só a primeira sílaba do nome divino - e aparece em
centenas de outras palavras e nomes, como Elias (em hebraico
Eliyahu), Isaías (Yeshayahu), e quase todos com essa termina-

IV-55

O dia em que Túlio descobriu a África - QUARTA PARTE

ção. Os judeus consideram o nome completo tão sagrado que
nem pode ser pronunciado: passaram a ler “Adonai” cada vez
que encontram esse nome escrito. Nas traduções para línguas
modernas, a tradição foi estendida para a própria escrita: a
expressão “O SENHOR”, que aparece na maior parte das Bíblias
cristãs, está lá para substituir esse nome, e pelo menos algumas edições judaicas dizem “o Eterno” no lugar.
– Vejam só! Mas… pra falar a verdade, não é estranho que
um movimento de raiz afro se refira a um nome da Bíblia?
– Ora, vocês ouviram o Dr. Diop falar de raízes egípcias na
Bíblia. Depois também viram que o reino de Kush tinha relações com o mundo bíblico - a história do tesoureiro da kandake Amantitere.
… Mas nenhum lugar da África terá um envolvimento tão
grande com a vertente cultural judaico-cristã quanto a Etiópia.
Antes de mais nada devido a Beta Israel.
– Beta Israel?
– É, mas não façam confusão: não se trata de um “Israel beta” em contraste com algum “Israel alfa”, seguindo as letras do
alfabeto grego! Beta é casa em gueez, língua antiga da Etiópia aparentado do hebraico bet e do árabe beit - e tem o sentido de
“comunidade”, como se pode ver no fato de que a igreja cristã
etíope se designa como Beta Krestyan.
… Enfim: Beta Israel se refere à comunidade de praticantes
do judaísmo que existe na Etiópia desde antes dos tempos cristãos. Às vezes seus membros são chamados falashas, mas rejeitam essa palavra, que significa algo próximo de “desterrados”.
… A comunidade parece ter se formado com várias ondas
migratórias, tanto através do Egito e Kush quanto através do
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Iêmen (antiga Sabá), separado da África por apenas
30 quilômetros de Mar Vermelho.
… Há indícios de que Beta Israel já existia em 400 aC, ou
quem sabe antes: segundo suas próprias tradições, eles seriam
danitas - ou seja: descendentes de Dã, um dos filhos de Jacó que teriam tomado o rumo da Etiópia logo depois do Êxodo.

...

… O Reino de Áksum, que se firmou no primeiro século da
era cristã, parece ter sido fortemente influenciado por essa
cultura hebraica - e isso facilitou a entrada do cristianismo,
uma nova cultura brotada da mesma raiz.
… Moedas do ano 324 mostram que Áksum foi o segundo
reino do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial (o
primeiro foi a Armênia, em 301; Roma deu liberdade de culto
em 313, mas só adotou como religião oficial em 380).
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… Nesse mesmo século, o povo que permaneceu com os ritos
hebreus acabou criando um reino independente na região, às
vezes chamado Reino de Semien, o qual durou cerca de
1.200 anos.
– Mil e duzentos?! E eu que nunca ouvi falar desse reino!
– Não só você! Foi só a partir de 1960 que o resto do mundo
acordou para a existência dessa comunidade étnica com
120 mil membros - com surpresa, pois se trata de pessoas negras, geneticamente semelhantes aos demais etíopes, porém
com identidade cultural inteiramente hebraica, consolidada
por milênios.
… Grande parte dos betaisraelitas migrou para o atual Estado de Israel desde então, mas têm encontrado dificuldades de
integração pois suas práticas religiosas remontam a um judaísmo mais antigo que o dos judeus procedentes da Europa entre outras razões que prefiro não mencionar.
– Não é preciso mesmo. O importante é que, em conjunto, é
uma história incrível. Mais uma!
Os demais congressistas concordaram:
– Esse é um capítulo que não pode faltar na história dos
povos negros!
Voltando a olhar a paisagem, Ayoká apontou:
– A propósito, estão vendo ali? É Debre Líbanos, um dos
principais mosteiros. Os mosteiros desempenharam um papel
enorme na história do país. Em muitos sentidos a Etiópia se
parece mais com a Europa medieval que com o restante da
África: mosteiros, feudalismo…
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1. Cataratas do Nilo Azul,
pouco abaixo de seu
surgimento no
Lago Tana.
2. Celebração de Timkat
(epifania na Igreja Etíope)
nos banhos do imperador
Fasílides (sugere-se ampliar).
3. Outro aspecto de Fasil
Ghebbi, complexo de
castelos em Gondar,
capital do império etíope
de 1636 a ~1755.
Mais dados: p. IV-105

...
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Pouco depois, o planalto despencava em paredões imensos.
Láááá no fundo, um rio:
– O Nilo Azul, que a gente já viu lá em Cartum - chamado
aqui de Abbai. Ele dá uma volta enorme dentro da Etiópia antes de seguir pra lá, em boa parte dentro de gargantas escavadas na rocha. Essas gargantas sempre representaram um tremendo desafio para o deslocamento e as comunicações dentro
deste país!
Seguiram o desfiladeiro rio acima. As encostas que não eram
verticais eram todas terraceadas com muretas, provando que
já haviam sido plantadas; isso acontecia, aliás, em quase todas as encostas do país.
Depois de muito chão e algumas cataratas, chegaram a uma
cidade dentro da qual o Nilo Azul surgia de um lago.
– A cidade se chama Bahir Dar, e esse é o Lago Tana.
Guardem o nome do lago, que vai reaparecer em histórias mais
à frente!
… A propósito, daqui em diante estamos sobrevoando
territórios que em certa época foram do Reino de Semien, de
Beta Israel.
– E esta cidade, agora?
– Gondar. Foi capital de Semien e depois do próprio Império
Abissínio do segundo milênio.
– Que tremendos castelos de pedra, hem? Você tem razão: se
me largassem aqui eu juraria que são da Europa medieval!
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Outro ângulo dos castelos de Gondar, “a Camelot da África”.
Disponível em http://www.ethiosports.com/2014/01/11/gondar-to-host-4th-national-culture-week/
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Pouco mais, e surgiu um território de montanhas fantásticas…
– Essas são as Montanhas de Semien, hoje um parque
nacional. Estamos quase lá.
– Onde mesmo?
– Áksum.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

36: Áksum e seus monolitos
Finalmente estavam lá: em Áksum. Uma cidade muito mais
modesta que outras vistas pelo caminho.
– Quem olha não imagina que Áksum tenha negociado com
Roma como gente grande, entre outras coisas.
– Negociado sobre o quê, Ayoká?
– Especialmente sobre comércio marítimo.
– Ué, mas eu nem de longe vejo mar aqui.
– Não mesmo: estamos a 2.100 metros de altitude e a 150
Km do porto mais próximo. O fato de ainda assim terem conseguido atuar nesse ramo dá uma ideia da garra do pessoal de
Áksum, não dá?
– !!
– Na verdade, pode não parecer, mas a posição é bastante
estratégica. Estas montanhas, tão perto do deserto, são um
refúgio de florestas e vida selvagem. Para o sul, se conectam
com o resto das savanas e florestas da África sem ter que atravessar deserto. Para oeste parte o Rio Takazé, que logo se junta ao Átbara, que vai dar no Nilo bem perto de Meroé, sem pre-
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cisar fazer a imensa volta pelo Nilo Azul. Para noroeste, apesar
do desnível, não estão longe os portos da Eritreia, que por
muito tempo Áksum controlou.
… Aliás, não sei se todo mundo sabe que os portos da Eritreia são no Mar Vermelho… O nome do país vem daí, porque
eritrós é “vermelho” em grego.
– Em grego? Mas a Grécia não é tão longe daqui?
– Está esquecendo dos séculos em que os governantes ali do
Egito eram gregos?
– É mesmo!
– Desde aquele tempo esses gregos, e depois os romanos,
disputavam com os persas o acesso à Índia e à China passando pelo Mar Vermelho - e foi desse jogo que os soberanos de
Áksum deram um jeito de participar. Não estranhem, então,
que na corte aksumita o grego fosse tão falado quanto o gueez.
… Mas agora olhem.
– Nossa!… Que obeliscos incríveis… se é que são obeliscos!
– É, eles de fato não têm o formato característico dos obeliscos, embora muitos chamem assim. Os arqueólogos preferem
chamar de estelas - mas outra boa opção é “monolitos” ou
“monólitos”, já que são inteiriços, feitos de uma peça só.
– Hã? É isso mesmo?
– Vamos pousar e ver de perto!
Nisso o tapete de Idriss também pousou e os grupos saíram
juntos em passeio por entre os monolitos.
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– Que coisa! Além dos maiores, tem um monte de um metro
a uns poucos metros de altura. Esses são mais simples, sem
decoração.
– Tem centenas desses pequenos. Acredita-se que alguns
sejam muitos séculos mais
antigos que os grandes, que
são do século 4 dC - o primeiro
século da cristandade na Etiópia.
– São só dois grandes?
– Só dois de pé. Há cinco caídos, inclusive o maior.
– São de estrutura fraca,
então?
– Não sei se cabe dizer isso,
pois são de granito… Talvez
tenham caído pela dificuldade
de fincá-los no chão também
rochoso.
– Ah…
– Até 2008, este aqui era o
único que estava de pé: o do
Rei Ezana, que oficializou o
cristianismo no império. Tem
21 metros - mais ou menos a
altura de um prédio de sete andares.
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– Mas os entalhes decorativos sugerem mesmo um prédio!
Olhem: tem uma porta falsa na base, e falsas janelas em toda
a altura, com riscos separando os falsos andares. São quantos
“andares” mesmo? Um, dois, três… … nove!
– O maior deles está caído aqui, quebrado. Seria o monolito
mais alto do mundo, com 33 metros - e é decorado como se
tivesse 13 andares. Isso é muito intrigante, pois não se tem
conhecimento de que já houvesse prédios comparáveis no
mundo. Ou seja, a imaginação de um artista parece ter se adiantado à realidade mais uma vez…
– Espantoso.
– O outro que está de pé é o segundo mais alto, com
24 metros, e tem uma história acidentada: ele também esteve
quebrado, no chão, por muito tempo. Na Segunda Guerra
Mundial, quando a Etiópia estava ocupada por forças da Itália
fascista, os comandantes resolveram levá-lo pra Roma. Isso foi
em 1937. Lá, ele foi colocado de pé como símbolo do poder do
“Novo Império Romano” pretendido pelos fascistas.
… A ideia não era nova: no século 19, Paris, Londres e Nova
York já tinham se decorado com obeliscos egípcios, celebrando
o domínio conquistado sobre os territórios e as histórias de
outros povos.
… O regime fascista e seu domínio sobre a África acabaram
logo, o novo governo italiano assinou em 1947 o compromisso
de devolver a estela… mas só 50 anos depois houve quem se
dispusesse a começar a enfrentar a tarefa. Aí começou um esforço internacional - no que talvez seja um sinal de que esteja
crescendo a consciência da humanidade quanto ao respeito
devido aos diferentes povos e suas histórias. A pista do aero-
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porto de Áksum foi ampliada só para isso, e os maiores voos
de carga já realizados trouxeram as peças de volta.
… Pra completar, as barras de ferro internas usadas pelos
italianos na montagem - as quais atraíam raios! - foram substituídas por material sintético de alta resistência e, finalmente,
em 4 de setembro de 2008 se completou a tarefa, iniciada
1600 anos antes, de erigir esse monumento em seu lugar.
Depois de tamanha história havia ficado impossível olhar
para a peça de pedra sem emoção. Alguém comentou:
– Por que as relações entre pessoas e povos não podem ser
sempre assim, de cooperação nos projetos uns dos outros?
… com o quê todos irromperam em aplausos que não eram para ninguém, e sim para o sonho de um mundo de cooperação.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

37: Maryam Tsiyon
Vistos os monolitos, Ayoká convocou:
– Pessoal, próxima parada: Maryam Tsiyon - igreja de Santa
Maria de Sião, onde os imperadores etíopes foram coroados do
século 4 ao século 20. Não é longe, mas vamos de tapete porque precisamos dar mais um pequeno mergulho.
Foram até o local ainda na superfície atual do tempo, e toparam com um complexo de três igrejas.
– A maior e mais moderna foi construída na década de 1950
por Haile Selássie. O edifício menor, entre as duas igrejas, é a
Capela da Arca, construída na mesma ocasião. A mais antiga
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nem é tão antiga assim: é “apenas” de 1665: está no lugar onde, segundo se diz, ficava a igreja original construída pelo imperador Ezana - mas é a quarta construção a ocupar esse lugar: as três anteriores foram destruídas em guerras.
– Que coisa!

– Quero voltar com vocês ao ano de 1520 pois será muito interessante conhecer uma pessoa que deve estar assistindo a
missa aqui, nesse ano, neste lugar.
A imagem se desfocou, como sempre, e quando voltou havia
uma igreja só - e era outra.
– Esta é a segunda construção.
De fato, havia missa. Entraram discretamente na parte dos
fundos. Como é costume nas igrejas orientais, eram muitos
sacerdotes e acólitos, muitas roupas cerimoniais, muitos can-
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tos e incensos. Nas paredes, inscrições num alfabeto que nenhum de nossos amigos conhecia. Resolveram se esclarecer
conversando do lado de fora.
– Pois esse é o próprio alfabeto etíope. Já ouvi gente que se
julga bem informada dizer que os etíopes escrevem com alfabeto copta - mas não tem absolutamente nada a ver.
… Tanto as inscrições quanto os textos da missa estão em
gueez, a língua dos primeiros tempos do cristianismo em
Áksum. Hoje, no lugar dela se fala o amárico, ao lado de algumas outras línguas. É mais ou menos como quando se dizia a
missa em latim no Brasil, um país que fala uma língua derivada do latim, que é o português.
– E a missa aqui nunca foi em latim?
– Não, o latim é língua oficial apenas da igreja católica romana, e esta é uma igreja católico-ortodoxa, não católicoromana.
– Como é isso?
– Na verdade é bem complicado, mas para dar uma ideia: a
igreja católica romana tem sede em Roma - como o nome diz;
as igrejas que se identificam como ortodoxas se organizam em
diferentes patriarcados - Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Moscou, etc. - mas há também um grupo de igrejas autônomas: armênia, siríaca, copta, etíope, entre outras.
Nisso a missa terminou. Ayoká se pôs a observar atentamente as pessoas que saíam.
– Ele deve estar aqui.
– Ele quem, Ayoká? – mas nossa amiga estava concentrada.
– Ah, só pode ser ele!
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Era um senhor branco, de uns 60 e poucos anos, acompanhado da esposa etíope, filhos e netos. Ia passando quando ouviu um comentário qualquer de nossos amigos, e quase saltou:
– Não é possível! Terei ouvido falar… português?
– Sim senhor! – se adiantaram Túlio e Cristiano.
– Mas… como é possível? E de que região são os senhores?
Não reconheço esse vosso acento.
– Já vamos explicar, mas é um pouco complicado… O senhor não se incomodaria de dizer antes… quem é o senhor?
– Pois não, pois não! Pero da Covilhã, ao seu dispor.
– Pero da Covilhã, o agente secreto português!?
– Se o senhor quiser chamar assim…
Por uns instantes houve pura perplexidade. Foi Túlio quem
retomou pé na situação, tomando a iniciativa de perguntar:
– Sr. Pero, há quantos anos mesmo o senhor está na Etiópia?
– Há… vejamos… há quase 30 anos. Desde 1490 e pouco.
– É, fica mesmo difícil de explicar – disseram nossos amigos
entre si. – O senhor acredita que seja possível viajar no tempo?
Vir de uma outra época?
– Ora, nesses meus anos de Oriente já vi tantas coisas fantásticas… Não duvido de nada.
– Pois então, Sr. Pero. A gente vem do Brasil. É uma terra a
oeste do Atlântico que os portugueses começaram a colonizar
faz 20 anos; isto é, depois de sua chegada aqui.
– A terra que o Rei Dom João mantinha em segredo! Então
eles conseguiram!
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– Só que a gente vive… quase 500 anos mais tarde, entende?
Essa terra virou um país do tamanho da Europa inteira, com
muitas cidades maiores que Lisboa, e em que se fala português de norte a sul.
– Impressionante! E o Oriente? A Índia? Eles conseguiram?
– Faz 22 anos que Vasco da Gama chegou lá.
Ayoká interveio:
– Senhor Covilhã, dentro de poucos dias chegará aqui uma
missão diplomática portuguesa, chefiada por Rodrigo de Lima
e pelo Padre Francisco Álvares.
– Louvado seja Deus!
– Com a chegada deles, os senhores terão quanto tempo quiserem para pôr as notícias em dia. Se me permite, nós gostaríamos muito de ouvir como o senhor chegou aqui, e o que o
senhor aprendeu da Etiópia.
– Mas como não! É uma grande satisfação! Vamos fazer uma
coisa: convido-os a almoçar na minha casa, e aí posso contar
com o devido vagar.
… Mas antes: já viram a igreja? É o santuário mais sagrado
da Abissínia. Guarda uma relíquia… Os padres dizem que é a
verdadeira Arca da Aliança, contendo as Tábuas da Lei que
Deus deu a Moisés.
– Podemos ver?
– Não, não: como nos tempos bíblicos, só há um sacerdote
vivo que entra no Santo dos Santos e a vê. O que se vê em todas as igrejas são reproduções pequenas da arca, os tabots.
– Mas como…
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– Senhores, permitam-me: encaminhemo-nos para minha
casa. Lá eu contarei o que sei.
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 37 E SEGUINTES
LOCAL DO ENCONTRO COM PERO DA COVILHÃ. A aposta de que Pero da
Covilhã residia em Áksum é uma licença ficcional. Nessa época a capital
imperial era itinerante, como exposto no Capítulo 34, e em nenhuma fonte nem mesmo consultando o relato do Padre Francisco Álvares, escrito na
época - encontramos informação sobre onde Pero encontrou o imperador
Iskindir e a rainha-mãe Eleni, nem onde terminou fixando residência. A
maior probabilidade é que tenha sido mais ao sul. Áksum, porém, nunca
deixou de ser o principal lugar sagrado e referência de identidade do império
etíope, de modo que também não deve ser considerada carta fora desse
jogo.
O SOBRENOME DE PERO. Há documentos que registram “de Covilhã”, “de
Covilhão”, “da Covilham”, e ainda outras variantes. Adotamos a forma que
parece ter maior consenso atualmente.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

38: O estranho destino de um espião português
Seguiram pelas ruas de Áksum em verdadeira procissão - os
viajantes dos tapetes misturados aos filhos e netos de Covilhã.
Logo, Túlio, Cristiano e Idriss tinham uma roda de crianças
pelas mãos, quando não pelos ombros e cabeça. Também
Ayoká inventava brincadeiras, ouvia e contava histórias, ou
respondia perguntas das adolescentes sobre sua vida em outra
época e lugar. Chegando na casa, porém, nossos amigos logo
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cobraram do anfitrião que relatasse a sua história, enquanto
parte da família cuidava do almoço.
– Foi em 1487 que saí de Portugal a mando de D. João II, eu
e meu companheiro Alfonso de Paiva. Fomos escolhidos porque falávamos o árabe com perfeição.
… Nossa dupla missão era: localizar os fornecedores últimos
das especiarias que chegavam através de Veneza e dos mercadores mouros, e conseguir informações mais exatas sobre o
Reino do Preste João.
O Dr. Guerreiro achou conveniente esclarecer:
– Naquela época os portugueses chamavam todos os muçulmanos de mouros, e não apenas os do noroeste da África,
como seria o correto.
Cristiano aproveitou pra fazer sua pergunta em tom de brincadeira:
– Só ainda não entendi porque é tão importante que esse tal
de João preste ou não preste... O que é que vocês querem dizer
com isso, afinal?
Em meio aos risos, o próprio Dr. Guerreiro explicou:
– A história de certas palavras é quase inacreditável mesmo.
Nas primeiras comunidades cristãs de fala grega, o líder da
comunidade era chamado presbýteros, que quer dizer “mais
velho”. Alguns grupos cristãos ainda chamam seus líderes de
“anciãos”.
… Ao passar para as línguas da Europa Ocidental, a palavra
foi se modificando: presbýter, présbyter, préster... Vêm daí as
palavras atuais para “padre” em inglês (priest) e francês (prête).
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… Por outro lado, a igreja ocidental sempre teve um conhecimento vago de que já nos primeiros séculos do cristianismo
haviam se formado igrejas e até reinos cristãos para os lados
do oriente - e de fato havia algumas comunidades até na China. Depois da expansão do islã pelo Oriente Médio, isso ganhou o sentido de “possíveis aliados cristãos do outro lado”,
com cuja ajuda deveria ser possível driblar ou quem sabe até
derrotar os “infiéis” - o que acabou se condensando na imagem
mítica de um reino poderoso “para lá dos infiéis”, o Reino do
Sacerdote João.
… Mais ou menos entre 1100 e 1300 os cristãos ocidentais
empreenderam campanhas militares no Oriente Médio - as famosas cruzadas - e aí tiveram a oportunidade de ouvir falar do
império cristão da Etiópia. Pouco depois, o próprio imperador
etíope tomou a iniciativa de enviar trinta emissários para fazer
contato com os reinos cristãos do Ocidente. A delegação esteve
em Roma, França, Espanha e Portugal. A partir daí firmou-se a
crença de que o mítico Reino do Preste João era a Etiópia - embora os próprios etíopes não se reconhecessem por esse nome.
Pero retomou a palavra:
– Muito obrigado por esse precioso esclarecimento, meu caro
compatriota! Então, os senhores veem: sabíamos da existência
do reino, mas o problema era chegar aqui: os mouros dominavam todos os acessos, e não gostariam de ver uma aliança
entre cristãos onde eles ficassem “no recheio”. Por isso seria
preciso vir sob disfarce.
… Passamos por Barcelona, Nápoles e Rodes, e finalmente
desembarcamos em Alexandria, onde a comunidade cristã
ainda mantém seu espaço. De lá podíamos seguir por terra,
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desde que disfarçados - e foram anos de disfarce até chegar de
novo a um território cristão: este aqui.
… De Alexandria fomos ao Cairo, onde nos juntamos a uma
caravana que ia para Áden.
– No Iêmen – esclareceu Idriss.
– Lá, devido à nossa dupla missão, Alfonso e eu nos separamos: eu tomei o rumo da Índia, e ele deveria ter vindo para cá.
Só Deus, porém, sabe o que lhe passou. Nunca mais soube
dele, pobre Alfonso.
Idrissa lembrou que nunca ninguém mais soube dele, mas
achou desnecessário contar.
– De minha parte, cheguei ao que queria descobrir: Calicut.
De lá passei por Goa e por Ormuz, porta da Pérsia, e
embarquei para a costa da África, rumo ao sul.
… Aí fui de cidade em cidade até Sofala e à grande Ilha da
Lua, e fiquei sabendo que era possível navegar pelo sul e atingir o Mar da Guiné.
– Ele chama de Mar da Guiné a parte do Atlântico “abraçada”
pela África – complementou o Dr. Guerreiro. – A propósito, Sr.
Pero, no futuro se dirá que o senhor foi o primeiro europeu a
pôr os pés na Ilha da Lua, depois conhecida como Madagáscar.
– Meus informantes achavam graça no meu interesse nesse
outro mar, onde, segundo eles, não haveria nada que se aproveitasse. Para eles o mundo civilizado terminava em Sofala.
… Pois bem: regressei daí passo por passo até o Cairo, onde
tive a felicidade de encontrar dois colegas do serviço português. Eles vinham com a mesma missão, já que havíamos partido há dois anos e não havia notícias de nós.
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… Decidimos que eles levariam ao rei o relatório de tudo que
eu já havia descoberto, e eu prosseguiria em busca da terra do
Preste João.
… Ainda havia, é claro, muitos outros segredos a desvendar,
e fui à Arábia antes de vir para cá: sempre passando-me por
mouro, juntei-me aos peregrinos e conheci suas cidades sagradas de Meca e Medina.
– Essa história é espantosamente parecida com a de um
agente britânico que andou revirando Índia, Arábia e África no
século 19, Sir Richard Francis Burton – observou o Prof. Davidson. – Burton, a propósito, também foi cônsul em Santos,
no Brasil, e traduziu Os Lusíadas de Camões para o inglês.
Pero da Covilhã prosseguiu:
– Depois desembarquei em Zeila, já sabendo que seria a melhor porta para o reino do Preste João. Aí tive que exercitar
minhas artes ao máximo para me aproximar deste reino ainda
como mouro, e do lado de cá ser reconhecido desde o primeiro
momento como cristão.
Ao longo do relato, Idrissa pensava consigo que coisa terrível
é que as identidades culturais definidas pelas religiões terminem sendo usadas como bandeiras em disputas cujos objetivos são apenas poder e lucro, envenenando com isso até as
relações entre as pessoas comuns que não têm nada a ver com
essas disputas.
Que maravilha viver em tempos em que é possível a amizade
entre “mouros”, cristãos e quem mais for – pensava – e que
triste é ver que nos nossos tempos os altos donos de poderes
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têm voltado a atiçar uns contra os outros, prejudicando bilhões de pessoas por interesses de uma meia dúzia.
Não sabia qual podia ser a reação, no ano de 1520, se ele
mesmo se identificasse como mouro nessa casa cristã da Etiópia. Seriam amigáveis, ou veriam sua presença como ofensa e
ameaça? Considerariam uma traição, o fato de não ter se identificado imediatamente como tal? Ora, o Sr. Pero havia desfrutado do convívio dos mouros por anos, sem se identificar. Esperava que pudessem ser amigos de fato, mas se a outra parte
não aceitasse, comer em sua mesa ainda seria a mais pacífica
e inofensiva das desforras. E oxalá pudesse servir como uma
semente de paz!
Pero da Covilhã prosseguia em seu relato:
… De um modo ou de outro, no ano de 1493 eu estava aqui,
e fui muito bem recebido pelo jovem neguza negast Alexandre que eles chamam de Iskindir - a quem entreguei uma carta do
nosso rei. Infelizmente no ano seguinte esse imperador morreu
em combate. A situação política dentro do reino estava confusa, e aliás ainda está. Por sorte a rainha-mãe Eleni continuou
a tratar-me bem, e a aproveitar meus conhecimentos sobre a
Europa e sobre as terras dos mouros.
… Os etíopes, enfim, deram-me as maiores honras, como os
senhores podem ver - mas por lá suas razões não me deixaram
mais sair daqui. Recebi a mão de uma nobre dama da corte,
tive aqui meus filhos, meus netos… Senhores: a esta altura,
por que razão haveria de sair?
… Apenas gostaria que nosso novo rei…
– Dom Manuel…
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– … nos enviasse reforços. Os mouros de Harar têm nos ameaçado gravemente. Há onze anos a rainha mandou uma embaixada a Portugal, mas ainda não tivemos resposta. Agora os senhores dizem que uma embaixada de lá está para chegar…
– Sim - e a embaixada vem até aqui comunicar que uma
frota de navios portugueses já está de prontidão no Mar
Vermelho, para ajudar.
– Louvado seja Deus!
Diante das últimas falas, pensamentos agoniados ocorreram
não só em Idriss, mas em todo o grupo. Já tinham visto as
barbaridades que os portugueses cometeriam em sua “missão
cristã”. Sabiam que também os “mouros”, os judeus e os “pagãos” não deixavam de cometer barbaridades, nas disputas
por território, riquezas naturais e mãos trabalhadoras, que são
as guerras. E todos têm certeza que Deus está com eles na
disputa! Túlio pensava consigo: Que pai seria, o que ajuda um
filho a massacrar o outro? Não é evidente que qualquer pai de
verdade vai querer o bem de todos os filhos, e acordo entre os
irmãos, por diferentes que sejam? Deixou escapar um suspiro:
– Será que um dia as pessoas vão entender?
Não foi preciso explicar.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

39: A endjera e o mistério da arca
Nesse momento foi anunciada a endjera. Dirigiram-se todos
a lavar as mãos - os da casa guiando os visitantes - e em seguida foi trazido um turíbulo queimando incenso. A mesa e em
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torno foram defumados, o turíbulo colocado do lado de fora da
porta principal, e aí se disse uma oração em gueez. Só então
foi colocada na mesa uma grande bandeja contendo a endjera
e o uót.
– Nas casas etíopes se procede assim em todas as refeições –
explicou o filho mais velho de Pero da Covilhã.
–!
– E a palavra endjera é como “pão nosso de cada dia”: se refere
a este pão, mas também significa “comer” ou “comida” em geral.
Era um “pão em folhas”, como as panquecas e chapátis.
Cada pessoa pegava a sua porção de uót com a própria
endjera, direto da bandeja central. O uót era um guisado
temperadíssimo.
– O uót pode ser de carne de vaca ou de carneiro, como este
aqui – explicou a esposa de Pero. – O segredo está na mistura
de pimentas e outras especiarias.
A boca era refrescada com goles de suha, uma espécie de
cerveja caseira. Conversas disto e daquilo rolavam, despreocupadas, em pura confraternização.
Depois de terminada a refeição e de as mãos serem lavadas
ritualmente de novo, Cristiano tomou a iniciativa de perguntar:
– Senhor Pero, o senhor ficou de nos contar o que sabe sobre
a Arca da Aliança… Estamos curiosos.
– Ah sim, é claro!
… Como os senhores sabem, segundo a Bíblia a Arca é uma
caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, construída sob instruções divinas detalhadas, com a finalidade de guardar as placas
de pedra contendo os mandamentos dados por Deus ao povo de
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Israel através de Moisés - as chamadas Tábuas da Lei. Era vista
como o sinal da presença de Deus entre o povo. Por séculos foi
guardada na “tenda da reunião”, até que Salomão construiu o
grande templo de Jerusalém, transferindo a arca para lá.
… Pois bem, existe aqui na Etiópia um livro chamado Kebra
Negast, o que significa “A Glória dos Reis”, o qual conta a seguinte história:
Em tempos antigos os etíopes eram governados apenas
por rainhas, escolhidas entre donzelas, as quais ficavam
proibidas de casar. Tal era a situação de Makda, rainha de
Sabá, que exercia seu mando a partir de uma aldeia
próxima ao local da futura Áksum.
A rainha ouviu falar da sabedoria de Salomão e
apaixonou-se por ele de coração. Decidiu visitá-lo e partiu
para Jerusalém, levando riquíssimos presentes, e lá ficou
por sete meses.
Quando estava para partir, Salomão teve o sentimento de
que talvez o Senhor lhe tivesse trazido aquela mulher cheia
de beleza e inteligência para que tivesse um filho dela. Devido à antiga interdição, Salomão teve de lançar mão de
vários estratagemas, mas enfim a rainha concordou.
Nessa noite, Salomão teve um sonho: um sol
resplandecente, que iluminava a terra de Israel, se
deslocava para a Etiópia, e ficava lá para sempre.
Pois bem: a rainha se foi, e lhe nasceu um menino que
recebeu o nome de Menelik. Quando este cresceu, quis
conhecer e aprender do pai, e a rainha o enviou a Jerusalém.
Junto foi o pedido de que Salomão sagrasse Menelik rei,
para que os etíopes pudessem ter um soberano homem.
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O rei hebreu concordou, e quando chegou a hora de o
jovem partir, ordenou aos nobres de Israel que mandassem
seus filhos mais velhos com Menelik para a Etiópia, para
constituir a sua corte.
Acontece que esses jovens não podiam suportar a ideia
de viver longe da Arca da Aliança, a fonte da força e inspiração de Israel. Como a viagem era inevitável, decidiram
que levariam a Arca consigo, sem contar nada a Menelik.
E era essa mesmo a vontade do Senhor, pois a viagem
transcorreu de milagre em milagre: os carros e animais
voavam fazendo em um dia o percurso de treze, passando
por sobre o mar que os saudava com ondas alegres, e
assim por diante. Salomão, mesmo entristecido, teve que
aceitar que o Senhor tinha eleito uma nova terra, a terra
abissínia ou etíope.
– Enfim – concluiu Pero da Covilhã – se é verdade, não sei,
mas os etíopes dizem ser essa a origem dos seus reis e da arca
que está guardada em Maryam Tsiyon.
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 39
ENDJERA. A descrição de uma refeição típica na Etiópia procede do livro A
Etiópia que eu vi, da advogada paulista Orlanda Campos GENTILI, que morou
na Etiópia em tempos relativamente recentes. Certamente há riscos de
anacronismo ao transferi-la para o início do século 16, mas avaliamos que o
risco é compensado pelo efeito de aproximação humana com os
personagens, que uma tal cena do cotidiano propicia.
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40: A outra história da arca
– Pelo que eu tenho estudado – interveio o Dr. Guerreiro –
essa história pode conter mais realidade do que parece à primeira vista, a par de algumas explicações fantasiosas.
Todos se voltaram pra ouvir:
– Para começar, as línguas etíopes são afro-asiáticas, mas
não do ramo africano, como o egípcio, e sim do ramo semita,
como o hebraico e o árabe. Estudos recentes mostram que os
etíopes são geneticamente africanos, mas suas línguas derivam de uma única “invasão” do idioma sul-arábico falado no
Iêmen, do outro lado do Mar Vermelho. Os modelos computacionais sugerem que isso tenha acontecido entre 900 e 800 aC.
… Ora, Salomão reinou de 970 a 930 aC - a distância não é
muito grande.
… Por outro lado, é historicamente seguro que nessa época o
nome Sabá designava um reino no Iêmen. Os hebreus eram
um povo sem tradição marítima, mas Salomão fez sociedade
com o rei fenício Hiram, da cidade de Tiro, e sua frota conjunta
passou a navegar regularmente pelo Mar Vermelho até Sabá,
para comerciar. Teria sido assim que “a rainha de Sabá soube
da fama de Salomão e foi a Jerusalém conhecê-lo”, como diz a
Bíblia - uma história que dará muito o que falar.
… A Bíblia não diz o nome da rainha. Os muçulmanos, mais
tarde, dirão que era Belkis, mas parecem ter criado o nome de
uma palavra grega que foi usada para ela. Os etíopes dizem
que era Makda ou Makeda.
… Mas afinal - os senhores perguntarão - ela era da Etiópia
ou do Iêmen?
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… Bem, os senhores já viram que a “invasão” linguística sularábica se deu por essa época. E, coincidência ou não… os
arqueólogos vêm descobrindo um reino que se identificava
como D’mt - num tempo em que só escreviam as consoantes.
Provavelmente era Dahmat. Esse reino floresceu entre 980 e
400 aC, e a capital pode ter sido Yeha - que fica a 30
quilômetros de Áksum. Mesmo que o poder de Áksum só tenha
se firmado no primeiro século depois de Cristo, ela já estava
ali, entre várias cidades que podem ter herdado a cultura de
Dahmat.
… O Kebra Negast foi escrito pouco antes de 1300 dC, por
etíopes de fala semita em campanha para retomar o poder dos
zagoê, dinastia de reis do povo agô, de fala não semita. O livro
tem sido julgado, portanto, como mera peça de propaganda
política mediante uma história totalmente fantasiosa. Vemos
agora que pode não ser só isso; que talvez tenha mais base
real do que se pensava.
… Mas é claro que, se houve mesmo uma rainha sabeanaeritreia-etíope, e se ela teve mesmo um filho de Salomão, isso
nunca haverá como provar.
– Fantástico isso tudo, Dr. Guerreiro! Mas… e a arca?
– Sim, a arca! Nesse ponto o Kebra Negast exagera, pois não
há nenhum registro de que a arca tenha sumido de Jerusalém
na época de Salomão. É verdade que ela sumiu, o que até deu
origem a filmes de aventura como “Caçadores da Arca Perdida”
- mas geralmente se pensa que tenha sido destruída ou retirada por ocasião da destruição do Templo de Salomão pelos babilônios, em 587 aC.
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… Em 1992 um escritor inglês sugeriu que pode ter sido um
pouco antes: por volta de 650 aC, o rei judeu Manassés
profanou esse templo monoteísta com imagens, altares e
sacrifícios de sangue a deuses pagãos. Nessa ocasião, para
evitar a profanação da arca, sacerdotes fiéis a teriam levado
para um templo construído pela comunidade judaica na ilha
de Elefantine, no Egito.
– Conhecemos essa ilha!
– Esse templo de fato existiu, e poderia mesmo ter recebido a
arca, não importa se trazida no tempo de Manassés ou dos
babilônios. Segundo esse autor, existem lá indícios de rituais
que só podiam ser praticados em presença da arca.
… Uns 200 anos mais tarde, porém, a comunidade judaica
de Elefantine teria se retirado para o Lago Tana, construindo
um novo templo na Ilha do Perdão.
– Conhecemos esse lago!
– E a esta altura todos aqui já sabem que dali para o norte
ficava o território de Beta Israel.
… Em resumo: apesar de esse senhor Graham Hancock ser
um escritor de teorias sensacionalistas, a que ele propôs desta
vez é perfeitamente plausível - no que se refere ao trajeto da
arca. Infelizmente, depois ele se enrola com umas teorias de
conspiração envolvendo a Ordem dos Templários, o que fez seu
livro inteiro ser desconsiderado pelos pesquisadores sérios.
– Mas como a arca teria passado das mãos dos judeus para
as dos cristãos?
… Confesso que não conheço o que já se especulou ou pesquisou sobre isso, mas há pelo menos uma possibilidade de
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que tenha sido sem violência. Em muitas épocas o judaísmo
foi considerado apenas um sistema de crença, sem vínculo
racial; aceitava-se sem dificuldades que pessoas de todas as
raças se convertessem ao judaísmo.
… Foi assim, obviamente, que se formou o povo de Beta Israel, que é geneticamente etíope - e há indícios de que toda a
sociedade etíope de fala semita fosse fortemente judaizada antes da conversão do Rei Ezana. Assim, a arca pode nem ter
mudado de mãos: as mãos é que teriam mudado de religião.
… Claro que essa não é a única possibilidade - infelizmente,
pois é impossível imaginar qualquer outra que não tenha envolvido violência.
– E a conversão do Rei Ezana, como foi?
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

41: A história de Frumêncio e Edésio
– A história começa com Frumêncio e Edésio – interveio Pero
da Covilhã. – Aqui, são tão conhecidos como São Pedro ou São
Paulo na igreja do Ocidente.
O filho mais velho de Pero tomou a iniciativa de relatar:
– Frumêncio e Edésio eram dois irmãos da cidade de Tiro.
Eram jovens e cristãos, o que naquela época não era coisa corriqueira, mas indicava coragem: os romanos mandavam em
todo o entorno do Mar Mediterrâneo, inclusive o Levante, e
fazia pouco que haviam parado de perseguir os cristãos.
… No ano 316 - alguns dizem 341, mas 316 faz mais sentido
- os dois embarcaram em um navio para as Índias junto com
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seu mestre, o filósofo Merópius. Edésio era meninote, Frumêncio um pouco mais velho. A viagem de ida correu sem problemas, mas por ocasião da volta havia uma situação de conflito
entre a Etiópia e Roma devido à quebra de acordos, e o navio
foi atacado ao atracar num porto do Mar Vermelho. Merópius e
todos os outros foram mortos no combate. Edésio e Frumêncio, únicos a escapar, foram encontrados mais tarde estudando embaixo de uma árvore, e trazidos como escravos ao rei de
Áksum.
… Pouco a pouco o imperador foi reparando que os dois jovens escravos brancos tinham grande cultura e que eram dignos de confiança. Edésio passou a servidor de vinho real…
– Isso é que é confiança!…
– … e Frumêncio a encarregado da correspondência e
tesoureiro.
– É a história do engenheiro Abrâm Hannibal com as cores
invertidas! – observou Túlio.
– Quando esse rei morreu, a rainha regente deu liberdade
aos irmãos, mas pediu que permanecessem na corte colaborando na educação dos príncipes.
– Era o primeiro contato da corte etíope com uma cultura de
fora?
– De modo nenhum! Áksum havia se formado no comércio
internacional, desde quando a navegação no Mar Vermelho era
dominada pelos gregos que reinavam no Egito. A língua grega
era tão comum quanto o gueez na corte etíope.
… Enfim: os irmãos aproveitaram a oportunidade para difundir e defender o cristianismo, que a essa altura já existia
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entre o povo. Quando chegavam mercadores cristãos à corte,
Frumêncio pedia ajuda para as comunidades locais.
… Quando o príncipe Ezana atingiu a maioridade e tornouse neguz, os irmãos pediram para regressar à sua terra. Edésio
terminou dirigindo a comunidade cristã de Tiro.
– Foi lá – complementou o Dr. Guerreiro – que Edésio encontrou o escritor romano Rufino, através de quem a história ficou
conhecida no Ocidente.
– Já Frumêncio foi a Alexandria pedir ao patriarca Atanásio
que mandasse um supervisor oficial para os cristãos etíopes vocês sabem, em grego “super-visor” se diz “epí-skopos”, ou
seja: bispo. Atanásio consagrou o próprio Frumêncio, que
regressou à Etiópia e logo batizou a família real. Pouco tempo
depois podia-se ver o símbolo da cruz nas moedas de ouro do
Reino de Áksum.
A esposa de Pero da Covilhã acrescentou:
– Um pouco mais tarde vieram nove monges sírios que levaram o cristianismo além de Áksum, ganhando a admiração do
povo pela vida de trabalho e simplicidade que levavam nos
mosteiros que fundavam pelo interior. São conhecidos como
Os Nove Santos, e Frumêncio é chamado Abá Salamá, ou seja,
Pai da Paz.
Pero concluiu:
– Foi assim, enfim, que surgiu aqui no seio da África um dos
primeiros países cristãos do mundo.
… Mas, a propósito, os senhores estiveram em Lalibela?
– Ainda não.
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– Pois precisam ir. Não sei se em algum lugar do mundo a
arquitetura cristã realizou obras tão exóticas. Sou infinitamente grato pelo privilégio de ter sido o primeiro europeu a conhecê-las!
– É o nosso próximo destino – interveio Idriss. – Temos uma
plenária do congresso prevista para lá. Sr. Pero, minha senhora, a hospitalidade de vocês está maravilhosa, mas precisamos
seguir!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

42: A mãe do trigo passa fome
Logo após a previsível sessão de despedidas, viram-se de novo voando sobre a infinita sucessão de vales. Túlio, de novo no
tapete de Idrissa, reparou na grande quantidade de plantações, inclusive nos altos terraços das encostas.
– Como foi que eu não vi tantas plantações na chegada?
– Esqueceu que voltamos 500 anos no tempo?
– Que esquisito, Idriss… A gente pensa que com o tempo as
coisas sempre avançam, não que retrocedem…
– Já já vou dizer algo sobre isso, mas antes quero perguntar
se você sabe que a Etiópia é uma das terras que merecem o
nome de “mães da agricultura” no planeta.
– Mas como, Idriss? A gente está acostumado a ouvir o nome
Etiópia como sinônimo de fome…
– Pra ver as voltas que o mundo dá! Nos anos 80 do século
20 o país estava em um momento de mudanças políticas difíceis quando foi atingido por uma seca terrível, e foi o caos: a
fome realmente atingiu dimensões trágicas.

IV-87

O dia em que Túlio descobriu a África - QUARTA PARTE

… Nesse momento o resto do mundo foi chamado a ajudar e ajudou um tanto, mas com muita má vontade, resmungando
como se a causa fosse “a incompetência de sempre desses africanos” que agora “vão querer viver pendurados na gente”, e
coisas assim. Como se grande parte do capital que há no
mundo não tivesse sido extraído dos veios de minérios e das
veias das pessoas da África!
… Ademais, até hoje a agricultura tradicional etíope teria o
que ensinar ao mundo - quanto à preservação de linhagens de
plantas, por exemplo. De modo que se esses incomodados conhecessem um pouquinho de história da agricultura, entenderiam que a tal ajuda não passava de uma retribuição, pois
uma parcela importante das plantas alimentares do mundo foi
selecionada e desenvolvida aqui.
– Quê plantas, por exemplo?
– Não sou especialista nisso, mas posso dizer que começa
pela bebida mais popular do mundo, o café.
… E, entre as que eu sei, tem também melão, melancia,
quiabo, agrião, mostarda, gergelim, feijão-guandu, vários
tipos de cará, sorgo, painço… e nada menos que o chamado
rei dos cereais: o trigo.
– O trigo!? Não, não é possível.
– Não são todas as variedades de trigo, mas, segundo os especialistas, algumas das mais importante têm sim seu lar original aqui, nestas montanhas e vales. Além disso, foi daqui
que saíram as espécies mais importantes da principal fibra
têxtil do mundo: o algodão.
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… Assim, cada vez que vocês comem pão acompanhado de
café, ou vestem jeans e uma camiseta de algodão, deveriam
lembrar de agradecer à “atrasada” mãe Etiópia.
Idrissa olhava a paisagem enquanto falava e conduzia o tapete. Nesse momento se voltou para Túlio e flagrou uns olhos
úmidos…
– Ué, Túlio, o que foi?
– É difícil de explicar, Idriss. No que você falou do algodão
me veio a sensação de que o toque da camiseta era um carinho, um abraço de mãe…
… Aí lembrei que um dia eu ouvi um pessoal fazendo piadas
com a fome da Etiópia - um pessoal que não tem ideia nem do
que é a Etiópia, nem do que é fome!
… E o esquisito é que a lembrança não me deu raiva, deu é
uma espécie de tristeza lá no fundo… De desânimo e amargura
com a burrice de que a humanidade é capaz.
– Eu sei, Túlio. Nem precisa explicar. E aqui eu volto à sua
observação. Veja: a agricultura na Etiópia tem milhares de
anos, e alguns desses terraços já têm quase isso. Mas, como
vocês podem ver, muitos deles já estão abandonados. No
século 21…
Passou de súbito a mão nos fios dourados do tapete e a imagem estremeceu. Um instante depois, a mesma paisagem aparecia mais seca, maltratada, e havia muitíssimo menos plantações. Idrissa retomou a fala:
– … no século 21, a maior parte desses terraços terá interesse apenas arqueológico, e não agrícola. Em outras palavras,
serão ruínas.
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Pararam mais uns instantes remoendo na alma aquele gosto
indefinido e ruim.
– Vivemos tempos arriscados, meu amigo… As formas tradicionais de subsistência que, bem ou mal, sustentaram a humanidade por milênios e milênios, estão sendo todas substituídas, em nível mundial, por formas “modernas” de produção
que dependem de grandes concentrações de capital.
… Com isso a vida de bilhões de pessoas passou a depender
de jogos de competição por lucro e poder que são jogados virtualmente por pessoas que raramente saem de suas bolhas de
ar condicionado, e que não têm o menor interesse em conhecer
as pessoas cuja vida passou a depender dos seus jogos. Que
jamais, por exemplo, viriam aqui no interior da Etiópia, ou na
sua casa em São Paulo, comer o feijão temperado pela sua
mãe conversando com ela, olhos nos olhos, de modo a sentir
que nenhum dos dois é menos importante como ser humano.
… Como eu disse, é um jogo muito arriscado em que todos
podem perder. Talvez a humanidade nunca tenha estado em
perigo tão grande como agora, em que se julga mais segura, na
glória da sua modernidade!
… Como vamos nos sair dessa, ainda não sabemos. Simplesmente voltar às formas de antes não é possível, e ninguém vai
querer. O ideal seria reencontrar uma vida com rosto humano,
em escala humana, sem perder o lado bom das conquistas da
modernidade - mas quem vai resolver essa equação? Torço pra
que seja já a sua geração, meu amigo, pois não sei se Terra e a
humanidade aguentam mais!
– Você quer me assustar, Idriss?
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– De jeito nenhum. Quero te prevenir de que “a vida é real e
de viés”, como disse um cantor lá da sua terra, e que o jogo
não é fácil. Mas a humanidade já se saiu de tantos momentos
terríveis, e eu aposto que se sai de mais este - desde que vocês, da sua geração, entendam que não podem deixar a vida só
por conta desses que estão “lá em cima” e vocês nem conhecem, nem querem conhecer vocês.
– Mas eu não tenho a menor ideia do que fazer!
– Por enquanto não, Túlio - mas vai ter daqui a uns anos, se
apenas aproveitar bem o seu tempo de formação conhecendo
como o mundo foi e como é. Eles não querem isso. Por que
você acha que inventaram que ser jovem é apenas se divertir?
E por que você está agora sobrevoando a Etiópia no ano de
1520, convidado por uma organização chamada ACORDA?
Era muito sério, mas Túlio teve que gargalhar - com o que
floresceu um momento de alívio e confraternização entre todos
os que estavam no tapete e acompanhavam a conversa.
Não muito adiante, Idrissa avisou:
– Chegamos! Olhem Lalibela ali!
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO

OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 42
DIVERSIDADE COMO CONDIÇÃO DE ORIGEM. Os passos decisivos do rastreamento da origem das plantas agrícolas foram dados pelo botânico russo Vavilov, que identificou os centros de diversidade genética que hoje levam seu
nome, sendo a Etiópia um dos mais importantes. Os dados desde capítulo provêm de MOONEY e em parte de PURSEGLOVE. Note-se ainda que o critério da
maior diversidade para a identificação de área de origem vem sendo aplicado

IV-91

O dia em que Túlio descobriu a África - QUARTA PARTE
também em outros campos, não só na genética: o capítulo 40 traz um exemplo
de sua aplicação na linguística.
DESTRUIÇÃO DA ECONOMIA AFRICANA PELA GLOBALIZAÇÃO EUROPEIA. Sendo de importância central para a compreensão da realidade atual, este tema
aparece repetidamente, sobretudo nos capítulos 7, 27 (seção A maior falsificação da história), 33, 42 e 47. 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.

43: As catedrais secretas
– Lalibela? Onde?!
– É, a cidade de Lalibela é bem pequena hoje. Já foi capital,
com o nome de Roha, na dinastia zagoê. Hoje tem praticamente só as igrejas.
– Mas cadê as igrejas, Idriss? Não vejo nada!
– Olhem melhor.
– Hã?!?
No mesmo nível do chão rochoso, mas separado deste por
uma funda vala, via-se um terraço em forma de cruz. O piso
do terraço, de uma pedra só, era todo trabalhado em relevo.
Mudando de ângulo foi possível ver: aquele terraço era o teto
de uma igreja construída literalmente no meio de um buraco mas um buraco quadrado, cavado intencionalmente na dura
rocha vulcânica.
– Esta é Biete Giyorgis (Casa de São Jorge - biete é transformação da mesma palavra beta, em outra época). Esta é apenas
uma entre as onze igrejas cavadas na rocha em Lalibela. O mais
interessante delas vocês ainda não perceberam: é a feitura:
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.....
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… Esse bloco inteiro foi separado do morro por uma vala.
Em seguida foi desbastado por fora até dar a forma de cruz - e
cavoucado por dentro, até ser uma casca oca. Aí foram abertas
as janelas e esculpidos na rocha os motivos decorativos.
… Por dentro, nada foi colocado: as colunas, os arcos, os
bancos, as imagens de santos - tudo, enfim, foi entalhado na
mesma e única peça de rocha - já naturalmente alicerçada no
lugar.
Por um bom tempo não havia palavras, só olhos arregalados
e queixos caídos.
– Nosso amigo da Covilhã, vocês sabem, foi o primeiro europeu a ver estas igrejas. O Padre Francisco Álvares, que chegou
na embaixada de 1520, foi o segundo, e escreveu algo assim
em seu livro: “Me abstenho de escrever mais sobre essas construções, pois acho que não acreditarão em mim se eu o fizer”.
– O receio era plenamente justificado!
– Depois dele, um soldado português esteve aqui na mesma
época, e aí se passaram 300 anos até que viesse o próximo
europeu.
–!
As outras dez igrejas ficavam agrupadas no vale, seis de um
lado, quatro do outro, separadas por um riacho batizado de
Jordão, em lembrança ao batismo de Jesus. Algumas eram
bem pequenas, outras maiores que Biete Giyorgis.
– São todas interligadas por um túnel subterrâneo - que
passa inclusive por baixo do rio.
– Mais essa!
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– Biete Medhane Alem - a Casa do Salvador do Mundo - é a
maior: tem 36 metros de comprimento e 12 de altura comparável a 4 andares. Mas Biete Giyorgis é admirada como
a mais perfeita.
O vale fervilhava de religiosos. Alguns andavam com mulher
e crianças, com todo o jeito de família.
– ?!
– Nas igrejas ortodoxas os monges não podem casar, mas os
padres comuns podem – esclareceu o Dr. Guerreiro.
Pediram informação a um deles:
– Senhor, por favor, como é o nome de cada uma dessas
igrejas?
– Pois não: estas aqui são Biete Amanuel, Biete Qeddus Mercoreos, Biete Abba Libanos, Biete Gabriel-Rufael, Biete Lehem.
… Aquelas ali são Biete Denagel, Biete Maskal, Biete Golgotha Mikael, Biete Maryam, e Biete Medhane Alem - a maior.
… A tradição diz que foram todas construídas em 24 anos,
com os anjos ajudando de noite.
Idrissa complementou:
– Esse pode ser um número simbólico, como é costume nos
relatos religiosos. É provável que tenha demorado mais.
… E vejam que interessante: o rei Lalibela, que acabou dando nome ao lugar, viveu em 1200 e pouco. Ou seja, estas igrejas foram construídas na mesma época que as catedrais góticas da Europa. Parece que o espírito daqueles anos era mesmo
o de construir igrejas de pedra, nos mais diversos lugares.
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– Com a diferença – comentou Cristiano – de que aquelas
aparecem, e estas parecem ter sido feitas pra não aparecer.
… Quase um símbolo do que iria acontecer com a Europa e
com a África nos séculos seguintes.
Mais uma vez o comentário deixou o grupo pensativo - mas
Idrissa logo chamou:
– Vamos a um descampado aqui perto. Vai ser lá o nosso
encontro geral.
OBSERVAÇÕES & INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a quem possam interessar - CAPÍTULO 43
DESAFIOS ORTOGRÁFICOS. Nos livros de até há pouco tempo, “zagoê”
aparece escrito “zagüê”. Hoje uma reforma ortográfica irresponsável e
tecnicamente capenga nos impede de usar o trema. Seguindo essa reforma,
ao apresentarmos uma palavra desconhecida do público, estaríamos
desinformando, fazendo acreditar que exista algum povo zaguê, onde o u
não é pronunciado. Nossa outra alternativa seria escrever zagwe, à inglesa, o
que não informaria a tonicidade. Zagwê? Achamos zagoê um mal menor!
ACESSO A IMAGEM DE LALIBELA. Nada sintetiza melhor a diferença entre o
que foi pesquisar sobre a África em 1994, quando redigimos a primeira
versão deste livro, e depois do surgimento da internet. No anos 90 tivemos
acesso a um desenho a traço que tentava sugerir o que é a igreja Biete
Giyorgis. Buscamos fotos: em vão. Escrevemos à representação da Etiópia na
ONU e ao Departamento de História da Universidade de Addis Ábaba: ambos
responderam gentilmente mas não tinham fotos de Lalibela. O último
indicou um livro publicado na Itália, fora do nosso alcance. Alguns anos
depois, colocamos a palavra “Lalibela” na busca de imagem da internet: em
quatro décimos de segundo, 200 mil fotos estavam à nossa disposição...
PARA O ÍNDICE DO FASCÍCULO
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44: A Mãe fala nos jardins de Lalibela
O lugar era apenas um campinho com um tablado armado e
decorado com panos. Por um bom tempo descansaram batendo papos informais, esparramados pela grama. Tudo estava
simples e agradável, ninguém parecia precisar mais de nada estarem ali juntos bastava.
De repente, um zum-zum. No estrado, ao mesmo tempo
simples e imponente, havia surgido a Mãe.
Não haviam estado com ela desde o discurso de abertura na
Universidade em Tombúctu - ou melhor: segundo o que ela
havia dito (que era a própria África), tinham estado com ela o
tempo todo, mas não nessa forma visível a um só olhar, capaz
de pronunciar palavras humanas.
– Minhas queridas e queridos – começou a Mãe – boa
parte do programa que preparamos para este congresso já
foi cumprido. Depois destas idas e vindas pelo lado
oriental do continente, saltaremos de novo para o lado
ocidental, onde faremos duas escalas, e aí teremos o
encerramento do 3.º CONPAFRATE, depois do qual cada
um de vocês voltará para o campo onde tem suas missões
a cumprir.
Neste momento, preciso lhes dizer algumas palavras
sobre o sentido da existência - ou melhor: não dizer.
– Hã?
Um poeta daquele pedaço de África além-mar chamado
Bahia começou uma canção perguntando “Existirmos: a
que será que se destina?” - e estava apenas repetindo uma
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pergunta que lateja em todo ser humano desde que o ser
humano é humano. E que não tem como ser respondida como se vê no fato de que nunca houve concordância em
torno de nenhuma resposta que tenha sido proposta desde
que o ser humano é humano.
Vocês estarão perguntando: por que a Mãe África está
falando dessas coisas vagas neste momento? - mas logo
vocês vão entender.
Frente a essa pergunta, meus filhos, não é possível dar
propriamente respostas, só é possível fazer apostas.
Um pode dizer: “tudo é acaso, não há sentido, nem é
preciso haver”, ao que outro lhe dirá: “essa é a sua aposta,
mas eu não sinto assim; eu sinto que há sentido, embora
eu não possa explicar”.
Se nós reunirmos as pessoas que dizem que sentem que
há sentido, e lhes perguntarmos: então, como vocês traduz
na prática esse sentido que você sente existir? Como você
acha que se deve viver, de acordo com ele? … aí as pessoas não saberão responder, mas tentarão.
Umas escreverão códigos de conduta, outras criarão
histórias onde se possam reconhecer os valores que elas
sentem serem importantes…
Esses códigos e histórias não são o sentido, nem
conseguem contê-lo por inteiro: são tentativas das pessoas
de apontarem para uma coisa que elas sentem que é tão
grande, e ao mesmo tempo tão sutil, que nunca poderá ser
expressa diretamente, apenas sugerida.
E aí elas projetarão essas histórias e códigos no mundo
em torno de si, como quem põe placas com nomes nas
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coisas, pra poderem viver entre coisas que lhes façam
sentido - e um sentido afinado com aquele sentido maior
que não há como expressar.
Vejam bem: não vou discutir se as pessoas descobrem
um sentido real, que existe antes delas, ou se elas
inventam sentidos. Afirmar uma coisa ou a outra já seria
fazer uma aposta. E eu, como boa governante, não estou
aqui para favorecer uma aposta entre as outras: estou
aqui para ser neutra diante dos milhões de apostas
diferentes que milhões de pessoas podem fazer.
Pois eu posso lhes garantir: se uma não copiar da outra,
o conjunto de códigos e histórias de cada pessoa será
diferente. Podem até ser parecidos, mas alguma diferença
haverá.
Porque cada um é diferente - não há duas estrelas
iguais, nem dois grãos de areia iguais; como haveria duas
pessoas iguais? Cada uma teve uma trajetória diferente, e
está num diferente lugar no mundo. Sua tentativa de traduzir o intraduzível será feita através de olhos diferentes,
de experiências de vida diferentes, e de perspectivas diferentes a partir dos diferentes lugares onde se está.
Podemos negar às pessoas o direito de fazerem suas
apostas, para com isso viverem num mundo que não lhes
é estranho, e sim lhes faz sentido? Quem teria o direito de
negar?
Mas, por outro lado, quem teria o direito de obrigar ou
persuadir outra pessoa a adotar uma aposta alheia?
É verdade que desde sempre as pessoas fazem apostas
em grupo. Algumas vezes porque viram as coisas de um
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ângulo tão parecido, que acharam que dava pra juntar
suas histórias e códigos num sistema para o grupo todo. E
até aqui, podemos dizer “tudo bem”, de modo geral.
Outras vezes, é porque foram forçadas a não duvidar
das histórias e códigos do grupo onde nasceram, ou então
forçadas ou induzidas a aceitar as histórias e códigos de
outro grupo. E aí já não podemos dizer tão facilmente que
está tudo bem. Pois é o direito de fazer suas próprias
apostas que faz de cada um e cada uma de nós um ser
humano.
Como vocês já devem ter percebido pelo que eu falei, as
religiões
são
apostas
que
grupos
de
pessoas
compartilham. Mas vou deixar a cargo de vocês a reflexão
sobre a adesão voluntária, forçada ou induzida no caso
das religiões.
E agora vou falar de mim: África.
Um dos pontos a que a ACORDA deu mais atenção no
planejamento deste congresso foi: propiciar pelo menos
um relance da riqueza e variedade de culturas deste
continente.
Visitamos o Egito, que criou suas obras com uma
ciência que desafia o nosso entendimento, e fazia suas
apostas sobre o absoluto com nomes como Osíris, Ísis,
Hórus, Amon.
Visitamos cidades e reinos que exercitaram sua criatividade relacionando-se com o sistema de códigos e histórias
legado por Muhamad - também conhecido por Maomé;
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… outros que o fizeram no sistema vinculado ao nome
de Moisés;
… e outros - como vocês estão vendo aqui - se referiram
a um dos vários sistemas inspirados em Jesus.
Ainda passaremos por regiões onde as apostas são
expressas em nomes como Olodumare, Xangô, Iemodjá,
… ou em nomes como Nzámbi, Ntoto, Kissímbi, entre
tantos outros.
Vimos culturas onde, diante do uni-verso, se aposta
mais na importância do caráter uno, sem ignorar que o
seu verso é precisamente o diverso,
… e vimos culturas onde se dá mais importância ao
aspecto diverso, ou plural, embora tampouco neguem a
existência e importância do lado uno.
E, agora, alguns poderiam perguntar: onde está a
verdadeira África?
E antes que sejam tentados a dizer: “a verdadeira África
está aqui”, ou “a verdadeira África está ali”, aqui estou eu
para responder:
A verdadeira África pode ser encontrada se vocês
olharem todos esses rostos em conjunto - mas jamais
será encontrada se olharem cada um deles sozinho … assim como também a verdadeira humanidade só
é vista quando se olham todos os rostos em conjunto,
sem tentar excluir nenhum.
A cultura de um povo é sua forma particular de ver o
universo e se relacionar com ele. Como é possível então
que as culturas sejam diferentes, se o universo é um só?
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Ora, isso seria o mesmo que dizer: como é possível que
as estrelas sejam diferentes se o universo é um só?, ou
como é possível que as flores sejam diferentes se o universo
é um só?
Podemos dizer muito pouca coisa sobre o sentido da
existência, mas uma coisa podemos afirmar: ele ama a
variedade.
Como se poderia aprovar um jardineiro que dissesse
"a flor certa é só esta, vamos acabar com todas as outras"?
Se uma espécie viva tenta prevalecer matando as demais,
nós chamamos essa espécie de praga ou doença.
Mesmo assim, o caminho não é tentar acabar com ela.
No caso de um jardim, a gente usa técnicas pra não deixar
aquela planta se espalhar demais, já que a natureza da
planta não muda.
No caso das culturas e povos é diferente, pois a
natureza do ser humano é justamente essa: a de poder
mudar e melhorar sempre mais.
Antigamente o deslocamento das pessoas pela Terra era
difícil. Os que viviam num lugar tinham poucas chances
de se encontrar com os outros. Assim, as pessoas ficaram
destreinadas de conviver com quem é diferente.
Hoje o mundo mudou a esse respeito - e deve ter
mudado pra sempre. Em outras palavras: nunca mais
nenhum grupo vai viver isolado.
Percebem o que isso quer dizer?
–?
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– Quer dizer que vamos ter que usar a capacidade
humana de mudar, e vamos ter que aprender a viver lado
a lado com os diferentes, cada um respeitando a diferença
do outro. Ou mudamos, ou nos arrebentamos todos até
virar pó.
E agora vocês podem estar dizendo: “por que é que a
Mãe África está fazendo esse discurso pra nós? Isso quem
precisa ouvir são os brancos!”
E eu respondo: eles precisam sim, mas não só eles.
Vejam, filhinhos: como vocês sabem agora, nosso
continente já foi mais iluminado que qualquer outro do
mundo. E vejam só o tamanho das dores e problemas que
ele enfrenta hoje! Não é de deixar perplexo o mais sábio
dos homens?
Cultivem, por favor, essa perplexidade - como
preparação para as palavras de despedida que direi a
vocês no encerramento do 3.º CONPAFRATE. Até lá!
Em uma fração de segundo, já não se via a Mãe no tablado só as cores vibrantes de suas vestimentas ainda pareceram
reverberar uns instantes no ar. As pessoas foram se
encaminhando para os tapetes, serenas mas caladas: a viagem
de volta estava pra começar.
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A VIAGEM DE TÚLIO: São Paulo . Dakar . Audagost . Kumbi Saleh . Segu . Djenê . Mópti .
Tombúctu . Kano . Tassili n’Ajjer . Gizé . Assuã . Kerma . Napata . Meroé . Cartum . Ruwenzori .
Kilimandjaro e portos suahíli . Nairóbi . Adis Ábaba . Gondar . Áksum . Lalibela
SUGESTÃO: PROCURE NA INTERNET MAIS IMAGENS DESSES LUGARES!
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O DIA EM QUE TÚLIO DESCOBRIU A ÁFRICA
SUMÁRIO TEMÁTICO GERAL
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Capítulo 19: A ancestral oculta

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

•

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Capítulo 32: Vasco…

•

Capítulo 33: … e Almeida

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

Capítulo 34: O reino do Ras Tafari

•

Capítulo 35: Beta Israel e Beta Krestyan

•

Capítulo 36: Áksum e seus monolitos

•

Capítulo 37: Maryam Tsiyon

•

Capítulo 38: O estranho destino de um espião português

•

Capítulo 39: A endjera e o mistério da arca

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

Capítulo 48: Samba

•

Capítulo 49: O pianista brasileiro e a escritora angolana

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Posfácio:

ALGUMAS PALAVRAS DO AUTOR SOBRE O LIVRO

•

Sobre a primazia da mensagem

•

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

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

BIBLIOGRAFIA

