
 



UIDÁ: 
NOTAS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE BRASIL E A ÁFRICA 1

MAURÍCIO WALDMAN  2

A história do Forte do Uidá, situado no que hoje é a República do Benim, revela várias
das  potencialidades  suscitadas  pela  Lei  nº.  10.639,  datada  de  09-01-2003,  que  pela
primeira vez na história da educação no Brasil,  frmou a obrigatoriedade da temátca
africana no ensino brasileiro. 

Neste sentdo, consttuindo um dos muitos episódios indevidamente ausentes nos livros
escolares, o que segue é um breve apanhado da importância do Forte do Uidá, temário
cujo resgate suscita melhor compreensão da presença africana no Brasil e no sentdo
inverso, da presença brasileira em África. De pronto, justfcam-se quatro ponderações
relacionadas aos espaços nos quais, histórica, social, politca e culturalmente, se inseriu
a Fortaleza do Uidá. 

Uma primeira notação refere-se à hodierna República do Benim (escrito com “m” fnal
na toponímia em português), que compreende a ex-Colônia Francesa do Dahomé, que
não pode ser confundida com o Reino ou Império do Benin (grafado com “n”), situado
no Leste da atual Nigéria (Cf. Figura 1). Com efeito, não há nenhuma conexão entre o
Benim contemporâneo e o Império do Benin 3, tampouco com a língua, cultura ou com
realizações como os famosos bronzes fundidos neste reino.

O segundo ponto a ponderar, é que o termo Dahomey 4 e demais que lhe são correlatos
- Dahomé, Daomé, Abomé e Abomey  5-, designam um reino nucleado pela etnia Fon,
que cobria terça parte do Sul e do Sudoeste do que atualmente é a República do Benim
(Figura 2). Mas, no Século XIX, a denominação foi ressemantzada pelos colonizadores
franceses para nominar uma entdade polítco-territorial inédita, a Colonie du Dahomey
(Colônia do Dahomey), que extrapolava amplamente as fronteiras do reino africano. 

A Colonie du Dahomey incluía áreas habitadas por grupos étnicos como os Yoruba, Adja
(ou Aja),  Fula, Yoa-Lopka, Dendi, Otamari,  Gourmantché e os Bariba, povos que não
integravam o Abomé ou foram granjeados por uma inserção desigualmente diferenciada
no modelo polítco do reino do Dahomey. Como resultado, a opção dos colonizadores
pelo topônimo Fon, gerou inconformismo entre os que não pertenciam à etnia fundante
do Daomé 6. 
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Figuras 1 e 2 - No primeiro Mapa, temos a localização dos quatro grandes reinos do Golfo da
Guiné, surgidos antes ou no transcorrer da presença europeia no período mercantlista: a
Confederação Ashant, o Daomé, Oyo e o Benin (Fonte: MAESTRI, 1988). No segundo mapa,
a extensão máxima do Dahomey e as atuais  fronteiras  dos modernos Estados africanos
(Fonte: < https://www.britannica.com/place/Dahomey-historical-kingdom-Africa >. Acesso:
19-06-2019)
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A terceira pontuação, é que estruturalmente, a costa ocidental da África testemunhou,
desde a chegada dos europeus, mudanças radicais no referente ao papel desempenhado
na interação com os espaços do hinterland. 

Ao longo da história, o contnente remeteu a um conjunto de muitos povos e culturas
fortemente propensos à autarquia, pelo que as regiões costeiras, salvo quando instadas
a responder a impulsos que as integravam às rotas de comércio com as terras de além-
mar (como na costa do Índico), não dispunham de papel partcularmente relevante na
artculação espacial dos reinos e impérios tradicionais africanos. 

Porém, a atuação progressiva dos mercadores europeus na orla litorânea, catalisou o
surgimento de portos e concomitantemente, o empoderamento de chefarias e realezas
locais, que atestaram determinada predisposição em controlar estes pontos de contato
com o mundo exterior, dos quais auferiam taxas, bens de prestgio e legitmação polítca.

A quarta observação, é que na sequência à inserção do litoral africano na rede mundial
do comércio mercantlista, rapidamente a costa foi coalhada pelos chamados portos de
tráfico (Cf.  VALENSI, 1974), dentre os quais, o Uidá  7, que na literatura especializada é
rubricado como exemplo icônico de modalidades de comércio gravadas pela artculação
entre um aparato estatal e a circulação de produtos 8.

Este embarcadouro originalmente atendia ao reino Ardra (ou Allada), que eclode no seio
da  etnia  Adja,  que  ocupava  os  espaços  imediatamente  posteriores  à  costa  do  atual
Benim 9. Economicamente, Ardra mantnha atvo comércio com portugueses/brasileiros,
franceses, espanhóis, holandeses, ingleses e alemães do Brandemburgo, contatos que
são realinhados com a anexação do reino pelos Fon em 1727 e logo após, pela ocupação
daomeana do Uidá.

Nesta lógica de argumentações, o Forte de São João Baptsta de Ajudá consttuiu um dos
empórios implantados na Costa da Mina 10, claro epifenômeno do forescente comércio
com a Europa, inscrevendo-se, pois no seio de transformações que alteraram a geografa
polítca e econômica do contnente, delineando novas territorialidades e delimitações
geoeconômicas (Figura 3). 

Esta fortaleza, também conhecida como Feitoria de Ajudá ou mais sintetcamente, como
Uidá, foi  construída a mando do Rei Dom Pedro II de Portugal no ano de 1680, porém
abandonada nos inícios do Século XVIII. Mais tarde, foi reerguida por comerciantes de
escravos de Salvador nos anos 1721-1730 a partr do fortm luso, que estava ao léu,
sendo a reconstrução, fnanciada com taxas arrecadadas dos escravos colocados a venda
nos mercados da Bahia.
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FIGURA 3 - Mapa identicando trecho do litoral do Golfo da Guiné que a partr do Século XV, passou a ser
conhecido como Costa da Mina. O incremento do comércio e a especialização econômica de cada naco do
litoral, transformado num escoadouro das riquezas africanas, terminou geograicamente identicado a partr
do que era drenado do seu interior.  Daí  as  menções  à  Costa do Ouro  (atual  Gana),  Costa dos Grãos, da
Pimenta ou  da Malagueta (litoral  leste  da  Serra  Leoa  à  atual  Libéria),  Costa do  Marfm (litoral  do  país
homônimo) e Costa dos Escravos (porção litorânea dos atuais Nigéria, Benim e Togo), toponímia que persistu
na cartograia ocidental até o Século XX adentro (Fonte: SILVA JR., 2016: 10).

Isto posto, retenha-se que a Fortaleza do Uidá funcionou desde o início, enquanto um
centro comercial atrelado às rotas de tráfco escravista que passaram a hegemonizar o
Atlântco, que além de ligar o Abomey com o ultramar, mesmerizou, com a passagem do
tempo, a polítca e a sociedade do Daomé, fliando-o ao novo circuito internacional de
trocas.

Os números do tráfco tem algo a dizer sobre impacto deste comércio na região: “Uidá
exportava anualmente cerca de 10.000 escravos na década de 1690; no auge das suas
exportações (1700-1713), os cais do Uidá respondiam por cerca de metade de todo o
tráfco transatlântco, com aproximadamente 15.000 deportados por ano, número que
teria chegado a 16.000-18.000 entre 1725 e 1726, e mesmo 20.000 em alguns anos”
(SILVA JR. 2016: 17).
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No tocante aos vínculos com o Brasil, o volume do tráfco entre a Bahia e o Golfo da
Guiné fez da cidade de Salvador, um dos pontos mais movimentados de desembarque
de africanos escravizados nos Séculos XVIII e XIX. Acredita-se que de 26,2% dos navios
que trafcaram em Uidá entre 1727 e 1863 tveram Salvador como seu porto de origem
(apud SILVA JR. 2016: 6).

Portanto, o marco essencial de Uidá residiu na sua associação com a escravidão, com o
domínio colonial em África e analogamente, com o papel desempenhado pelo Brasil no
contnente, aspecto este, nem sempre analisado nas narratvas históricas insttucionais,
que tendem a sinonimizar os agravos do colonialismo exclusivamente à atuação do polo
metropolitano. 

Tem lugar aqui, a apreciação de que o Dahomey, acompanhado da cidade de Lagos, na
Nigéria, foi um dos primeiros Estados a reconhecerem, já em 1824, a independência do
Brasil, enviando representantes diplomátcos para o Rio de Janeiro, fato justfcado pelo
Abomé funcionar como peça-chave na engrenagem do sistema monocultor escravista,
cujo modus operandi, era concomitantemente vital para o Daomé. 

Ademais, a associação com o escravismo é manifesta na gênese do reino, que nasce no
plateau de Abomey entre as populações etnicamente Fon nos meados do Século XVII 11,
transformando-se no século seguinte, num infuente ator polítco na região do Golfo da
Guiné, trajetória marcada pela sujeição dos povos das vizinhanças com o concurso de
guerras e de razias que no mais das vezes, tnham por fnalidade precípua, abastecer o
tráfco negreiro na orla atlântca.

Funcionalmente, o Dahomey tornou-se uma potência polítca e militar estaqueada numa
propensão militarista e na escravidão, contando para tanto, com uma administração real
centralizada, dotada de sistemas de tributação, serviço de inteligência (os agbadjigbeto),
e principalmente, de uma máquina militar efciente, na qual destacava-se um aguerrido
destacamento de amazonas, famosíssimas pela disciplina, coragem e valor demonstrado
em combate (Figura 4).

Este notável desenvolvimento da estrutura do poder real deveu-se, sem dúvida alguma,
à infuência europeia, que  pari passu, foi mediatzada por inculturações peculiares ao
universo africano. Deste modo, apesar da incisividade da expansão Fon, partcularismos
sociais, religiosos, linguístcos e culturais foram mantdos, e a expressão identtária dos
grupos contnuou a forescer nas suas tpologias partculares. 
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FIGURA 4 - Reza a tradição que Houegbadja, o terceiro rei do Abomey criou um destacamento de caçadoras de
elefantes  que no reinado de rainha Tassi  Hangbé,  se tornariam no início do Século XVIII  as Amazonas do
Dahomey. Durante o reinado de Ghezo (1818-1858), este corpo militar feminino consolidou-se, passando a ser
conhecido no idioma local como Ahosi (“esposas do rei”) ou então Mino (“nossas mães”). A milícia feminina
do Dahomey  desfrutava  de  imenso  prestgio  social,  e  seus  membros,  possuíam propriedades  e  riquezas.
Dotadas de implacável senso do dever, as Amazonas do Daomé demonstravam indiferença diante da dor e da
morte, desaiando os inimigos dos Fon com audácia e habilidade. Formando um destacamento numeroso, as
Amazonas do Daomé izeram fama como uma guarda de elite do império, impondo pesadas derrotas a todos
que ameaçassem o Dahomey (Fonte: Pinterest, < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 19-12-2018)
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Ao mesmo tempo, a autoridade do soberano fazia-se presente nas múltplas facetas da
sociedade do Abomé. Por exemplo, a nomeação dos funcionários era uma prerrogatva
do mandatário, e na economia, o rei geria controle estrito não só quanto às mercadorias
exportadas, como também das colheitas de produtos alimentcios. 

Gravitando o soberano, a burocracia, altos ofciais do exército e sacerdotes, compunham
um estrato superior apartado da faina diária, cabendo-lhes a elaboração, salvaguarda e
reforço dos códigos polítcos, flosófcos e religiosos (neste últmo caso cabendo especial
atenção para a religião tradicional vodu), que de modo artculado, regiam a arquitetura
de poder no Estado daomeano (apud MERCIER, 1959: 312).

Lastreado por esta amarradura polítco-ideológica, o Abomey, junto à ordem econômica
internacional engendrada pela expansão ocidental, sustentou uma signifcatva atvidade
comercial com o Brasil, Portugal e demais potências do Ocidente, estaqueada pelos já
mencionados portos de tráfco. 

Os estabelecimentos europeus encravados na costa, eram duplamente vantajosos para
o Dahomey, que recebia pagamentos pelo abastecimento de água, lenha e alimentos,
aluguel das feitorias e direitos de comércio, e trocando nestes empórios, os prisioneiros
capturados por itens como ferro, facas, armas de fogo, tecidos, tabaco, destlados e toda
sorte de bens de prestgio, intercâmbio no qual o Uidá conformava um eixo pivotante.

Nesta declinação, não seria surpreendente o trânsito de atores procedentes da outra
margem do Atlântco, qual seja, brasileiros, no espaço do Uidá. Foi assim que Francisco
Félix de Souza (Figura 5),  um baiano mestço, chegou a este síto por volta de 1788,
fazendo carreira como diretor da Fortaleza do Uidá entre os anos 1805 e 1844 (ou 1849,
segundo outras fontes). 

Filho de trafcante de escravos, Souza distnguiu-se no trágico negreiro, que era a parte
do leão dos seus negócios no Brasil assim como no Golfo da Guiné 12, tendo por estas
vias, alcançado a posição de homem mais rico da África Ocidental. Personagem sobre o
qual pesam manifestas ambiguidades e controvérsias, a trajetória inusual de Francisco
Félix de Souza, pouco mencionada nos estudos da história brasileira, foi por outro lado,
pródiga em suscitar as mais diferentes leituras e interpretações 13. 

Todavia, do ponto de vista objetvo, o que temos diante da nossa análise é um infuente
protagonista de dois  cosmos,  Brasil  e África,  que pespontou entre as  contradições e
dilemas de um tempo emoldurado por cadenciamentos específcos, cujos nexos centrais,
Souza demonstrou profunda perspicácia em decifrar, um conhecimento que permitu-
lhe agir com sucesso em situações complexas e confitantes.
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FIGURA 5 - Retrato de Francisco Félix de Souza em óleo sobre tela posterior a 1849, de autor desconhecido,
fotografado pelo Centro de Estudos Africanos e publicado em O Brasil, a África e o Atlântco no Século XIX, de
Alberto  Costa  e  Silva  (Fonte:  <  https://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2013/02/page/2/  >.
Acesso: 11-01-2019).
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Instalado no Uidá, Francisco Félix de Souza casou-se com dezenas de mulheres locais,
que geraram, para mencionar apenas os descendentes legítmos, quase uma centena de
flhos. Assim, o sobrenome Souza e Sousa, passa a designar um numeroso clã africano
que goza ainda hoje de imenso prestgio no Benim e no Togo (apud DOMINGUES, 2017)

No mais, imiscuindo-se na polítca interna do Dahomey, Félix de Souza partcipou de um
golpe de estado que derrubou o rei  Adandozan (1797-1818), com o qual entrara em
confito. Neste contexto, Souza aliou-se ao príncipe Gapê, meio irmão de Adandozan,
que à cabeça da rebelião, foi mais adiante entronizado sob o nome de Guezo, vindo a
tornar-se um dos maiores soberanos do Abomé. 

No governo de Guezo (1818-1858), o comércio de escravizados pelo rei e por tabela, os
negócios  de  Félix  de  Souza  no  Uidá,  prosperaram  como  nunca,  ambos  acumulando
enorme riqueza. No plano polítco, Souza, um dos maiores mercadores de escravos na
história do comércio escravagista transatlântco, obteve, como recompensa pelos seus
préstmos ao rei Guezo, a investdura de  Vice-rei do Uidá ou  Chachá, ttulo repassado
aos seus sucessores. 

Este rol de factualidades confrma o importante papel do escravismo para a economia da
orla marítma do Golfo da Guiné, que por este motvo, foi reconhecida e cartografada
durante quase cinco séculos como Costa dos Escravos. Multdões de catvos, calcula-se
que cerca de 500.000, foram embarcados apenas no Século XIX nas docas do Uidá, e
fração ponderável destes, para o Brasil.

Para os desterrados na condição de escravos para provisionar o sistema de plantaton no
outro lado do Atlântco, a velha feitoria era a últma visão do contnente de origem. Por
isso mesmo, um monumento emblemátco, O Portal do Não Retorno, foi erigido no Uidá,
registrando o passado histórico deste síto (Figura 6).

Mutats Mutandis, note-se que, contrariando difuso senso comum, o tráfco escravista
não era esteio exclusivo do intercâmbio comercial entre o Brasil e a África. Ao longo de
quatrocentos anos, o comércio entre os dois lados do Atlântco foi paulatnamente se
diversifcando. 

Nas rotas primeiramente consttuídas para dar vazão ao comércio negreiro no âmbito da
Pax Lusitana implantada por Portugal no grande oceano, uma heterogênea pauta de
bens passou a animar próspero segmento mercantl nos portos brasileiros e africanos.
No século XIX, transitavam do Brasil para a África: açúcar, tabaco, cachaça, búzios, arroz,
metais preciosos, carne-seca e tecidos; da África para o Brasil: algodão, arroz, marfm,
cera, resinas, malagueta, enxofre, panaria da costa, sabão, manteiga de carité, azeite de
dendê e a noz-de-cola. 
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Figura 6 - O Portal do Não Retorno (1995), é um arco memorial tombado pela UNESCO erigido no local em que
os escravizados eram embarcados para a América. Diversos artstas colaboraram para a realização do projeto.
As colunas e os baixos-relevos são de autoria do escultor Fortuné Bandeira, descendente de negros brasileiros
(Fonte:  <  https://unseenbenin.wordpress.com/2014/03/02/la-porte-du-non-retour-the-door-of-no-return/ >.
Acesso: 27-05-2019)

Acatando orientação Leste-Oeste, essa próspera rede comercial foi pouco a pouco e sem
alarde, desembaraçada da gestão portuguesa e cooptada por Salvador, Recife e Rio de
Janeiro,  fcando  sob  controle  das  elites  portuárias  destas  cidades.  Com  base  numa
relação transoceânica capitaneada de fato por brasileiros,  esta evolução permite dar
como certo que muitos empórios na costa africana se tornaram objetvamente, colônias
ou entrepostos do Brasil. 

Esta malha de intercâmbios, atuou como um fator facilitador para que milhares de ex-
escravos do Brasil, em especial a partr do Século XIX, fzessem o “caminho de volta”,
origem dos retornados ou agudás (possível derivação de Ajudá), igualmente conhecidos
nas nações e cidades do Golfo da Guiné como brasileiros, ou então, brésiliens nos países
francófonos e brazilians, na Nigéria. 
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No comércio atlântco, função essencial  coube aos  agudás,  que mantnham contatos
regulares com o Brasil. Poderosas dinastas comerciais, reforçadas por redes familiares
complementares,  viviam nos dois  lados do Atlântco:  um irmão em Lagos,  outro em
Salvador; um primo em Uidá, outro no Recife; to em Lomé, sobrinho no Rio de Janeiro e
assim por diante.

Esse grupo fundou nas terras do Togo, Gana, Nigéria e Benim, no Golfo da Guiné, atvos
núcleos de comércio, nos quais os retornados mantveram tradições culturais do Brasil,
preservando costumes culinários, vestuário, música, danças, contos e  o uso da língua
portuguesa, criando bairros próprios em muitas cidades, tais como o Brazilian Quarter,
de Lagos, no litoral da Nigéria (Figura 7). 

Ora imiscuindo-se aos negócios dos potentados africanos natvos, ora integrando-se à
burguesia mercantl local dos países hospedeiros, os laços atando Brasil e África a partr
do protagonismo dos retornados, consttuem a expressão viva de um contexto atlântco
de contatos, nota essencial à história brasileira. 

Neste prisma, de um modo bem mais complexo do que geralmente está consignado nos
materiais didátcos, o papel do Atlântco como uma estrada líquida unindo o Brasil e a
África é um tema merecedor de revisão e releitura por parte do saber acadêmico, da
intelligentsia, dos educadores e do conjunto da opinião pública nacional.

Entretanto, no que poderia transparecer como um paradoxo, retenha-se que o refuxo
agudá teve justamente em Francisco Félix de Souza um dos seus reconhecidos próceres.
Com efeito, o Chachá acolheu, em diversos momentos, milhares de afrodescendentes do
Brasil, aos quais reservou auxílio para reinstalação no Golfo da Guiné. Atentemos, pois
ao excerto que segue:

“Em 1835, quando a Revolta dos Malês foi sufocada, o governador da Bahia solicitou a
Francisco  Félix  que  recebesse  os  rebeldes  aprisionados  expulsos  do  Brasil.  Chachá
atendeu ao pedido acolhendo cerca de duzentos libertos africanos. Fundou, em Ajudá,
um  bairro,  o  Marô,  destnado  aos  ex-escravos  vindos  do  Brasil,  principalmente  os
iorubás e hauçás. Recebeu também ex-escravos e seus descendentes vindos da Bahia,
Pernambuco, Paraíba, Alagoas e outras partes do Brasil, que retornaram à África desde o
fnal do século XVIII. Eram muçulmanos, católicos, adoradores de orixás e da tradição
vodu. Calcula-se que cerca de 4 mil retornados do Brasil se fxaram em território que
hoje compreende Gana, Togo, Benim e Nigéria” (Cf. DOMINGUES, 2017).

De mais a mais, independentemente das intenções do Chachá ou de qualquer outro ator
no enredo balizado pelo Uidá, o que poderia sugerir a primeira vista como nova janela de
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oportunidades para repaginar o relacionamento entre Brasil e África, esta foi, entretanto,
colocada  em  cheque  pelas  contraposições  da  geopolítca  mundial,  que  cercearam  as
induções do fuxo atlântco que conjuminava brasileiros e africanos.

FIGURA 7 - Residência de Candido da Rocha, nascido na Bahia e que na condição de retornado, tornou-se o
homem mais rico da Nigéria no Século XIX. Notar que este imóvel, localizado no Brazilian Quarter de Lagos, à
semelhança de muitas outras ediicações erguidas pelos brasileiros em todo o Golfo da Guiné, repete o padrão
arquitetônico das construções coloniais do Brasil (Fonte: < http://lagbajaomonaija.blogspot.com/2017/08/da-
rocha-lagos-richest-man.html >. Acesso: 06-12-2018)

Neste panorama, para a emergente  Pax Britânica,  não interessava a contnuidade das
trocas com este direcionamento. Os ingleses as entendiam como um empecilho (inclusive
como um perigo), para os seus planos de hegemonia naval mundial e de conquistas na
África,  contradição que suscitou situações  de confito  comercial  e  diplomátco com o
Brasil, de um lado, e com as aspirações dos agudás, de outro (WALDMAN, 2014; PENHA,
2010). 

Nesse sentdo, contrariando recorrente lugar-comum dos livros escolares, não apenas o
tráfco escravista incomodava os interesses da Grã-Bretanha, mas fundamentalmente, o
conjunto das relações mercants entre as duas margens do Atlântco, justfcou múltplos
esforços dos britânicos em desconstruir os elos consttutvos da Pax Brasilis.
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Na geografa polítca esboçada por Londres, o fuxo Leste-Oeste atando Brasil e África,
teria que ser desmantelado em favor de uma nova direção oceânica, agora no sentdo
Norte-Sul, assentada na dominação estratégica pelos ingleses das grandes rotas navais
transoceânicas, meta que ademais, contava com aquiescência de Portugal. Não por outra
razão, o pendão lusitano voltou a ser hasteado em 1865 no Forte do Uidá, e mantdo nas
ilhas africanas do Atlântco, um espólio datado dos primórdios da expansão marítma que
a Inglaterra, chegou a pautar como alvo dos seus planos expansionistas. 

Obviamente, demonstração modelar de quão intrincadas e complexas foram as relações
com a Grã-Bretanha, note-se que a ruptura do intercâmbio entre Brasil e África, também
relacionava-se com o projeto inglês de abolir a escravatura, uma pedra no sapato para a
ampliação dos mercados consumidores e por extensão, um estorvo considerável para o
progresso industrial inglês. 

Nesta acepção, a suposta cruzada “humanista” da Inglaterra em “libertar” os escravos,
mascarava objetvos dúbios e interesseiros. Davam o tom nas metas anglo-saxônicas, a
facilitação da conquista de cabeças de ponte e ampliação de territórios sob tacão inglês
na África, o que exigia o desmantelamento das conexões atlântcas Leste-Oeste, anseio
pontfcado por uma pauta geopolítca cujo pressuposto confesso, era o domínio direto
do contnente pela Grã-Bretanha.

Pois então, o cenário desenhado pelo fuxo Leste-Oeste entrou em colapso no fruir do
Século XIX. Lenta, mas inexoravelmente, o Brasil tanto relegou ao esquecimento quanto
abriu mão da costura transoceânica de permutas, obrigado que foi a adotar posturas
menos “atlantstas” e cada vez mais “atlântcas”, voltando-se para si mesmo, um passo
importante a pavimentar o caminho para a Proclamação da República em 1889. Quanto
aos agudás, vistos com desconfança pelos ingleses, foram preteridos na reorganização
polítca na costa do Golfo, região em que o Reino Unido concertou alianças com grupos
que no seu entendimento, seriam mais afnados com seu projeto de hegemonia.

Nesta tecedura, caberiam comentários sobre o destno do Uidá, que com a conquista do
Dahomey pela França em 1892 e a insttuição do mando colonial sobre o antgo reino e
sua circunvizinhança imediata, transformou o espaço do Forte de São João Baptsta de
Ajudá, num diminuto enclave português de dois hectares ilhado por domínios gauleses.

Restrita aos seus muros, a Feitoria do Uidá foi metamorfoseada numa autêntca relíquia
do colonialismo luso. Cobrindo superfcie pouco superior a um quarteirão de uma cidade
brasileira, o fortm, desprovido agora de qualquer importância, passou a desfrutar do
status de menor unidade polítca com reconhecimento ofcial de todos os tempos. 
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Em 1921, as instalações estavam ocupadas por cinco habitantes, um dos quais, laureado
com o posto de “representante ofcial” da administração portuguesa. Mas, Século XX
adentro, a possessão teria cedo ou tarde que confrontar-se com os novos ventos da
emancipação polítca dos povos do contnente. Símbolo acurado do tráfco negreiro e da
intervenção colonialista na África,  a administração nacional do Daomé independente,
tão logo assumiu o controle do país, solicitou em 1961, a cessão imediata do Uidá à nova
república independente.

Nesta ocasião, o menor “território” colonial do Planeta, então sob as rédeas do regime
salazarista, que insista em entender o Uidá como um território luso, era zelado por duas
pessoas (das quais uma era o intendente responsável pela soberania lusitana). Diante da
anedótca recusa do governo português em abrir mão das instalações, o Uidá tornou-se
centro de um duro imbróglio diplomátco, ilustratvo da teimosia com que o salazarismo
aferrava-se à ideia  de reter  territórios que julgava como uma herança intransferível,
legitmada por ações datadas dos tempos das grandes descobertas.

Diante do impasse, os militares do Daomé ocuparam o local, tendo antes que apagar um
incêndio ateado pelos dois ocupantes (Cf. Figura 8), que de Lisboa, receberam ordem
expressa de “não se renderem” e “não deixar  nada aos invasores”.  Mesmo assim, a
chancelaria portuguesa denunciou em moções repetdas o que julgava como “usurpação
territorial”. Apenas em 1985, dez anos após a Revolução dos Cravos, é que fnalmente
Portugal reconheceu a incorporação do Uidá pelo Benim.

FIGURA 8 - Série ilatélica colocada em circulação no ano de 1962 pelo governo do Dahomey, publicizando o
im da ocupação portuguesa do Uidá (Fonte: < http://bwdavisus.ipage.com/ww-stamps-d.html >. Acesso: 25-
06-2019)
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Neste ínterim, o governo do Benim tratou de reconstruir  o local,  transformando em
1967 o prédio central da feitoria no prestgiado Museu de História do Uidá, oferecendo
ampla gama de atrações. Atendendo novas gerações de africanos livres, o que outrora
era o epicentro de um carrossel de horrores, foi transformado num espaço cultural único
(Figura 9). 

FIGURA 9 - O prédio da Fortaleza do Uidá, situado no interior dos muros da antga feitoria, transformado no
Museu de História do Uidá pelo governo do Benim. No ano de  1987, o governo português,  com apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian, sediada em Lisboa, partcipou da reformulação destas instalações (Fonte: <
http://www.arquipelagos.pt/arquipelagos/imagePopUp.phpddetails11iid145005 >. 23-11-2018)

Além da radiografa histórica da escravidão, o Museu do Uidá trabalha temários como os
impactos das culturas do Benim na diáspora, as infuências trazidas pelos retornados, a
religião local dos  voduns, ricas coleções retratando a história da fortaleza e dos reinos
tradicionais da região 14. 
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Anote-se que os agudás ainda hoje, aparte a cissiparidade das percepções a rondar a
inteligibilidade do espaço, obstnam em cultvar com carinho tradições culturais verde-
amarelas, manifestações que em alguns casos, sobreviveram tão só no Benim, tmbre
que tpifca uma coletvidade de origem brasileira que nos bordos atlântcos da África,
mantém relação de afeto com a terra deixada para trás (Figura 10).

FIGURA 10 - Desile após a missa da comunidade agudá católica em celebração ao Nosso Senhor do Bonim
em pleno Benin. Muitos dos eventos dos retornados são também acompanhados de feijoada e do canto do
hino nacional  brasileiro (Fonte:  <  http://redeglobo.globo.com/acao/notcia/2013/03/inluencias-brasileiras-
caracterizam-rotna-dos-moradores-do-benin.html >. Acesso: 22-06-2019)

Temos assim, um vasto emolumento histórico e cultural que contesta a omissão dos
relatos insttucionalizados, como também, o esquematsmo simplista e empobrecedor
de leituras obcecadas em ignorar o que a realidade dos itnerários históricos, geográfcos
e culturais da estrada líquida do Atlântco, tem a nos mostrar e ensinar.
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Neste recorte, o Uidá prontfca-se como uma referência para repensar o passado nos
marcos da África e do Brasil, apontando para novas redes de trocas, vivências culturais e
identtárias. Com efeito, o Atlântco está aí a nos presentear como um caminho a ser
repensado e retomado.

O Uidá é um dos marcos deste trajeto, argumento que se refaz na esteira de um Brasil
que necessita reencontrar-se consigo mesmo e de uma África parceira dos brasileiros,
um concerto plenifcado por memórias, projetos e esperanças. 
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1 Uidá: Notas Sobre as Relações entre o Brasil  e a África é um  paper que resulta da
revisão e ampliação do artgo digital Revisitando o Uidá: Novos Projetos para o Brasil e a
África,  originalmente disponibilizado em 20-11-2012 na Home-Page da Cortez Editora
como contribuição para as  comemorações do Dia  Nacional  da Consciência  Negra.  Os
dados  matriciais  consignados  no  texto  decorrem  da  investgação  do  segundo  Pós-
Doutorado do autor, desenvolvido sob supervisão do Professor Doutor Fernando Augusto
Albuquerque  Mourão,  no  campo  das  Relações  Internacionais  junto  à  Faculdade  de
Filosofa,  Letras  e  Ciências  Humanas  da  Universidade  de  São  Paulo  (FFLCH-USP),  e
similarmente, de apontamentos para palestras desenvolvidas nos marcos dos Cursos de
Difusão  Cultural  promovidos  pelo  Centro  de  Estudos  Africanos  da  USP  (CEA-USP).  A
presente  edição  de  Uidá:  Notas  Sobre  as  Relações  entre  o  Brasil  e  a  África  foi
masterizada em Junho de 2019 pela Editora Kotev (Kotev ©), para fns de acesso livre em
formato PDF na Internet, incorporando dez novas imagens, as regras atualmente vigentes
quanto à norma culta da língua portuguesa, cautelas de estlo e normatzações editoriais
inerentes ao formato PDF. A edição digital de  Uidá: Notas Sobre as Relações entre o
Brasil e a África contou com a Assistência de Editoração Eletrônica, Pareceres Técnicos e
Tratamento Digital de Imagens do  webdesigner Francesco Antonio Picciolo, Contato E-
mail:  francesco_antonio@hotmail.com, Home-Page:  www.harddesignweb.com.br.  Uidá:
Notas Sobre as Relações entre o Brasil e a África é um material gratuito, sendo vedada
qualquer  forma  de  reprodução  comercial  e  de  igual  modo,  divulgação  em  qualquer
veículo de comunicação sem consentmento prévio da Editora Kotev (Kotev©). A citação
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2 MAURÍCIO  WALDMAN  é  professor  universitário,  pesquisador  acadêmico,  jornalista,
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Mestrado  em  Antropologia  (USP,  1997),  Doutorado  em  Geografa  (USP,  2006),  Pós-
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das pesquisas do autor,  Mestrado em Antropologia  (USP,  1997)  e Pós-Doutorado em
Relações Internacionais (USP, 2013), consttuem trabalhos com área de concentração em
África. Waldman foi colaborador de Chico Mendes (1988), integrou o Centro Ecumênico
de Documentação e Informação (CEDI, 1988-1990) e atuou como membro da diretoria da
Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção São Paulo (AGB-SP, 2002-2003). No campo
do  conhecimento  africanista,  atuou  como  consultor  internacional  da  Câmara  de
Comércio Afro-Brasileira (2013-2017), e durante dez anos (2004-2014), como professor
nos  cursos  de  difusão  cultural  do  Centro  de  Estudos  Africanos  da  USP  (CEA-USP).
Waldman foi consultor do Insttuto Paulo Freire no campo temátco de África e realidade
negra brasileira, e na mesma linha, desenvolveu palestras e conferências sobre África &
Africanidades  em  dezenas  de  cidades  brasileiras.  Maurício  Waldman  responde  pela
autoria de 210 artgos, resenhas, projetos e textos cientfcos centrados no temário de
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África & Africanidades. Dentre outros veículos de mídia impressa, os textos de Waldman
foram regularmente publicados  pela  revista  África  (CEA-USP),  Jornal  Cultura (Luanda,
Angola), revista Brasil-Angola Magazine (São Paulo), revista Contemporartes (Curitba) e
Portal Insttuto Afro (São Paulo). É autor de Africanidade, Espaço e Tradição: A Topologia
do Imaginário Espacial  Tradicional Africano na fala griot sobre Sundjata Keita do Mali
(Revista África, coedição CEA-USP/Editora Humanitas, 1997-1998, volume 20/21, pp. 219-
268),  paper considerado  internacionalmente  relevante  pelo  Centre  Natonal  de  la
Recherche Scientfique (CNRS),  o  mais  infuente centro de investgações mantdo pela
França (Cf. Ficha Catalográfca: <  htp://mw.pro.br/mw/cat.inist.fra_2017_kotev.pdf >).
Maurício Waldman é coautor de Memória D’África: A Temátca Africana em Sala de Aula
(Cortez Editora, 2007), obra de referência no campo africanista brasileiro.
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/
Currículo Lattes-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474
Verbete Wikipedia (BrE): htp://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman 
Contato Email: mw@mw.pro.br
3 A  terminologia  Benin,  difundida  pelos  portugueses,  é  uma corruptela  do  topônimo
autóctone  Ubinu, que caiu em desuso. Retenha-se que em idiomas como o inglês e o
francês, utliza-se a mesma grafa - Benin ou Benim -, tanto para o reino nigeriano quanto
para a moderna república africana.
4 O termo, resulta de uma corruptela de  Danhomé, tal como o país é denominado na
língua dos Fon.
5 Abomey é o nome da antga capital do Reino do Daomé. A cidade, abriga palácios reais
do Dahomey e edifcações de uso da monarquia, designadas como Patrimônio Mundial
pela UNESCO em 1985.
6 Note-se que os povos adjacentes ao Daomé, não obstante certo “cosmopolitsmo” que
gravou a sociedade daomeana, que incluía membros de etnias diferentes, foram durante
gerações  sucessivas,  predadas  para  alimentar  o  tráfco  escravista  associado aos  Fon.
Deste modo, a independência em 1960, trouxe à baila querelas quanto ao nome ofcial
da nova nação,  pois  Dahomey,  era,  na realidade,  pouco representatvo da fsionomia
étnica e cultural mais ampla do país. Nesta derivação, o topônimo Benim, ofcializado em
1975, foi adotado por sua neutralidade, basicamente por não dizer respeito a nenhuma
linhagem étnica partcular.
7 Palavra correlata fonetcamente a Ouidah em francês, Whydah, em inglês, e também a
formas como Xwéda, Juda, Hueda e Whidaw, designava um reino que ocupava a zona
costeira Leste do atual Benim, adentrando-se aproximadamente 40 quilômetros para o
interior. O nome Xwéda (pronuncia-se o-wi-dah), é um vocábulo oriundo de um dialeto
do Yoruba falado na região. A capital, estava localizada na cidade de Savi, no interior do
país. Mas, com o início da atvidade comercial europeia, o empório fundado no litoral
passou a ser conhecido a partr do nome deste reino. O últmo governante do Xwéda, o
rei Hafon, foi deposto em 1727 durante a conquista do reino pelo Dahomey. A ofensiva
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daomeana, levada a cabo de modo truculento, devastou todo o país, que nunca mais
recuperou-se desta derrota.
8 Os  portos  de  tráfco  apresentam em todas  as  áreas  culturais,  e  não  só  em África,
diversas notas comuns: a organização das trocas pelas autoridades administratvas de
preferência  ao  jogo  de  mercado;  o  “não-alinhamento  polítco”  dos  responsáveis  do
porto;  a  facilidade  e  a  segurança  das  vias  de  acesso,  tornando  os  transportes
relatvamente baratos. Este foi o caso do Uidá, que tornou-se modelo por excelência de
porto  de  tráfco  na  África.  Aberto  aos  comerciantes  e  negreiros  de  diversas  nações
europeias, politcamente neutro face às rivalidades entre os estrangeiros e administrado
por um funcionário especialmente designado para esta função, o yevogan (ministro dos
brancos), o Uidá, entretanto, não alterou ou substtuiu a economia tradicional dos povos
do Abomey,  fundamentada no relacionamento econômico entre as comunidades.  Por
esta razão, o Daomé foi marcado por uma economia dual: “arcaica” junto ao corpo mais
amplo da sociedade daomeana, e pelas trocas com o exterior, no tocante aos circuitos
sob controle das esferas do poder estatal (apud M’BOKOLO, 2012: 402).
9 O Ardra, também conhecido como Allada, nome da capital deste reino, foi fundado em
algum momento entre os Séculos XII e XIII, sendo magnetzado pelo tráfco escravista a
partr da expansão ocidental no Golfo da Guiné. A cidade de Abomey, que originalmente
fazia parte deste Estado, destacou-se da soberania Ardra, originando o Dahomey. Em
1724, na esteira da ofensiva daomeana para tomar as regiões e os portos do litoral, o
Ardra foi destruído e anexado. A elite do país e milhares de catvos, foram vendidos como
escravos para as colônias do novo Mundo.
10 Instalado num recanto axial do Golfo da Guiné, no que hoje é a República do Gana, o
Castelo ou Fortaleza de São Jorge da Mina, ou simplesmente “Mina”, foi fundado pelo
capitão-mor português Diogo de Azambuja em 1481. O objetvo básico da fortfcação era
assegurar a soberania e o comércio português no Golfo da Guiné. O Forte da Mina, foi a
primeira grande instalação europeia nas plagas ao Sul do Saara, impondo-se enquanto
pivot para larga extensão da costa africana, disto decorrendo o termo Costa da Mina. O
Castelo da Mina funcionou como eixo da presença lusitana no Golfo da Guiné, entreposto
para o  qual  respondiam todas  as  demais  feitorias  portuguesas  desta  parte  da África.
Observe-se que os escravizados embarcados nesta instalação, integrantes de etnias que
muitas vezes, eram cultural e linguistcamente díspares entre si, com o tempo terminaram
semantcamente etnicizados como Negros da Mina.
11 Localizado a cem quilômetros da costa do Atlântco, o plateau ou planalto do Abomey é
um dos maiores na parte meridional da atual República do Benim. Biogeografcamente,
estudos comprovam que a ação humana alterou profundamente a paisagem original no
planalto de Abomey, cujas forestas natvas, cederam diante das ações antropogênicas,
substtuídas por uma paisagem savanizada. Muitas espécies de plantas, hoje difundidas
por todo o planalto, tveram sua expansão condicionada por sansões humanas, caso do
baobá, da árvore do carité,  do néré e do dendê, todas com notório interesse para a
sobrevivência das populações. Por outro lado, devido a uma relatva falta de recursos e
de acesso às principais rotas comerciais  na região, o planalto consttuía um território



pobre na comparação com as áreas circundantes. Antes da centralização do reino de
Dahomey, as evidências históricas e arqueológicas sugerem que o plateau foi colonizado
por pequenos clãs dos Gedevi e pelos Yoruba, que em princípio, confguram como os
grupos socioculturais com assentamento mais antgo na região. Total ou parcialmente, os
primeiros ocupantes foram assimilados pelos Fon, que se estabelecem no plateau apenas
a partr dos fnais do Século XVI.
12 A partr de 1845, diante da pressão ininterrupta dos ingleses objetvando o fm do
tráfco negreiro, Souza centrou suas atenções no comércio do ouro, toras e do óleo de
palma, sendo este últmo produto, um insumo adquirido em larga escala pelas indústrias
europeias e norte-americanas de sabão.
13 No campo das  artes,  as  peripécias  do baiano trafcante de escravizados  inspirou a
produção da película  Cobra Verde,  do diretor alemão Werner Herzog,  e os romances
Escravos, do togolês Kangni Alem e O Vice-rei do Uidá, do britânico Charles Chatwin.
14 A este respeito, consultar a Home-Page do museu: The Ouidah Museum of History: <
htp://www.museeouidah.org/AboutTheMuseum.htm >.
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CONHEÇA A SÉRIE AFRICANIDADES 
 

 
  http://mwtextos.com.br/serie-africanidades/  

 

 

 
 

 
 

Os debates sobre ÁFRICA & AFRICANIDADES são um pilar central de atuação da EDITORA KOTEV, 
publicadora digital que entrou em atividades no ano de 2016. Também trabalhamos com temas 
relacionados com RELAÇÕES INTERNACIONAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
Saiba mais sobre a EDITORA KOTEV. Acesse nossa página: http://kotev.com.br/ 
Qualquer dúvida nos contate. Estamos à disposição para atendê-lo: atendimento@kotev.com.br 
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