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SALA DE AULA: 
MITOS E INCOMPLETUDES SOBRE A ESCRAVIDÃO 1

MAURÍCIO WALDMAN  2

Em memória a Antônio Lúcio Nogueira (1945-2015), campeão do jornalismo negro brasileiro.

O texto que segue, versando sobre as percepções que povoam o temário da escravidão no
imaginário social,  tem a marca de um depoimento. Sobremaneira, os comentários que
seguem estarão respaldados em posicionamentos coletados no dia a dia, em situações
vividas na interação com a clientela escolar, assim como na trajetória do autor na função
de afroeducador. 

Notadamente, as aferições apontam para fabulações que via de regra, distnguem-se pelo
seu caráter parcial e enviesado sobre a escravidão, que de modo recidivo, insistem em se
reapresentar em sala de aula. Neste sentdo, a intenção é trazer à luz uma percepção
pessoal com esteio em muitos anos de atuação no magistério e no Centro de Estudos
Africanos da USP, da Universidade de São Paulo (CEA-USP).

Acertadamente, a multplicação de análises acadêmicas e estudos mais exaustvos é bem-
vinda e auspiciosa. O caráter notório da desinformação sobre recortes fundamentais a
respeito  da  escravidão,  um  tema central  na  formação social  brasileira,  com  múltplas
sequelas que ainda hoje impactam multdões milionárias de afrodescendentes, suscita e
reclama tal aprofundamento. 

Outrossim, tal como foi colocado, este texto protocolarmente abre mão de declinações
formais,  basicamente  pela  função  preocupação  precípua  do  material  em  expor  uma
apreensão de índole pessoal. Porém, antes caberiam reparos e pontuações que perfazem
o pano de fundo deste artgo. 

Um primeiro dado, impecavelmente primacial, é que nos dias atuais o debate sobre a
afroeducação deve levar em consideração um contexto no qual o país completa mais de
dez anos de vigência ofcial da Lei nº. 10.639. 
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Esse dispositvo legal, sancionado aos 09-01-2003, tornou obrigatória a temátca negro-
africana para os níveis fundamental e médio, nos estabelecimentos público e partcular de
ensino. Contudo, confrmando a leniência que com frequência tpifca o cumprimento das
normas legais no país, note-se que a legislação ainda aguarda implementação efetva. 

Conferindo números, a partr de levantamentos datados de 2009, temos que 1.953 dos
5.565 municípios brasileiros (35,1% do total), confrmaram capacitação de professores na
temátca  raça  e/ou  etnia  neste  ano-base.  Não  obstante  a  porcentagem  indicar  certa
deferência pela Lei nº. 10.639 por parte dos gestores municipais, observe-se por outro
lado que somente 245 prefeituras (4,4%),  listaram a iniciatva entre as  cinco medidas
priorizadas pela educação municipal. 

Seja dito, o alcance destas medidas termina também prejudicado pelo reconhecidamente
baixo patamar de profciência da educação formal, frustrando em muito  as expectatvas
despertadas pela legislação. Este cenário se agrava em razão da contnuidade de lacunas
no seio da própria educação de nível superior,  a  começar pela ausência  explícita,  nos
cursos de pós-graduação e na grade curricular da maioria das universidades públicas e
partculares do país, de disciplinas com foco no contnente africano. 

Caberia admoestar que presumivelmente, caberia ao ensino superior tomar a dianteira
nas  ações  insttucionais  e  concretas  para  a  formação  de  professores,  habilitando  a
transmissão  de  conhecimentos  com  este  mote  para  a  clientela  escolar.  Nesta  via  de
entendimento, de vez que a academia não assume a capacitação dos profssionais que
atuam em sala de aula e se omite em alterar currículos que tradicionalmente, privilegiam
primados eurocêntricos,  como então  suprir  carências  de  desinformação e  desfazer  os
preconceitos?

Last, but not least, outra variável complicadora, que entendemos como mais mordaz e
preocupante,  prosseguiu ao arrepio  da legislação mesmo após  a entrada em cena da
legislação,  manifesta na repetção de conceituações pejoratvas nos materiais de ensino,
que mimetcamente, reproduzem o padrão estgmatzante e de discriminação corrente na
sociedade em geral.

Por conseguinte, o veredicto alusivo à efetvidade da Lei nº. 10.639, defronta-se pois com
um quadro farto de incompletudes. Eis como um documento da Secretaria Especial de
Polítcas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), explanou a respeito deste ponto:

“Uma década após a modifcação da LDB, os limites de sua implementação são evidentes.
Os  estmulos  do  governo  federal  para  a  formação  de  professores,  a  produção  e
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distribuição de material didátco, ainda que crescentes, apresentam-se insufcientes para
atender a uma rede de mais de 170 mil estabelecimentos escolares na educação básica”
(SEPPIR, 2013: 56).

Assim, a detratação do negro e do africano, sustentada em “verdades” hierarquizantes
apoiadas em surradas categorizações fenotpicas e averbações desqualifcantes, nítda em
estereotpias semântcas, não retrocedeu conforme esperado. Pelo contrário, contnuou a
regurgitar numa fornida profusão de peças  discriminatórias numa rede imaginária que
inclui textos, desenhos, ilustrações, charges, mapas, fotografas e suportes imagétcos em
geral.

Uma segunda asserção diz respeito à persistência das gritantes dessimetrias sociais, que
tem acatado no país, desde os primeiros dias da colonização, linhas de exclusão apoiadas
em critérios raciais. Assim, a despeito das polítcas de geração de renda e programas de
ação afrmatva, as disparidades não têm arrefecido. Pior: demonstram forte resiliência,
incidindo com peso desigual sobre a população negra brasileira.

Em 2009, de acordo com o Insttuto Brasileiro de Geografa e Estatstca (IBGE), 51,8% dos
brasileiros  eram afrodescendentes.  Porém,  nesse  mesmo ano os  brancos  compunham
75,07% do estrato dos  10% mais  ricos (que  somava,  também de acordo com o IBGE,
48,1% da população brasileira). Pari passu, 72,9% dos mais pobres eram negros (SANTOS,
1997). Isto é, a população branca seguia postada nas camadas de maior poder aquisitvo
numa média bem superior ao conjunto da população.

Em 2012, levantamentos no tocante à diferença de rendimentos demonstram novamente
uma enorme desproporcionalidade. Nesta data, a população negra obtnha ganhos em
média  36,11%  menores  do  que  os  grupos  brancos.  Em  média,  os  brasileiros  brancos
percebiam, em 2015, o dobro dos rendimentos dos negros: exatos R$ 1.589,00 contra R$
898,00 mensais dos negros 3. Uma outra interface da desigualdade é a informalidade, que
atnge 48,3% da população negra contra 34,2% da população branca (Vide OXFAM, 2017;
CALEIRO, 2016; BARBOSA, 2012: 107-115).

Para complicar, os indicadores vulnerabilidade social são ainda mais desvantajosos para
segmentos como idosos, mulheres negras e quilombolas, altamente suscetveis aos maus
humores da polítca e da economia. Confra-se igualmente que certa progressão apontada
em relatórios técnicos aferindo o impacto positvo dos programas de transferência de
renda  (tais  como  o  Bolsa  Família),  ainda  que  exibindo  certa  alteração  nas  métricas
tradicionalmente  desiguais  do  país,  em  termos  da  diminuição  do  hiato  social  entre
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brancos  e  negros  mostrou-se  insignifcante  diante  do  repto  de  ultrapassar  notório
descompasso étnico e social. 

Complementando, um terceiro ponto reportaria aos aspectos qualitatvos da aplicação da
Lei nº. 10.639. Numa breve sentença, meramente introduzir “conteúdos” sobre África no
ensino é inútl.  Dantes,  teria precedência elucidar  qual conteúdo é disponibilizado aos
estudantes,  avaliação  que  obrigatoriamente  coloca  em  cheque  um  paradigma  de
negatvidade que tem perseverado na codifcação negatva do contnente e da população
negra.

Neste partcular, atente-se para o regime de estereotpias que regem a imagem da África.
Acintosamente, o retrato construído sobre o contnente priva-o de atributos inventvos,
culturais e organizatvos, uma peça fccional que ecoa nas surradas teses da inferioridade
dos africanos e abrem espaço para a naturalização do preconceito racial (Vide WALDMAN
et alli, 2007).

Os enunciados expostos, relatvos à omissão do poder público, carência de informação de
qualidade e os obstáculos inerentes à exclusão social, aviva estgmas sociais impostos aos
negros,  condicionando por extensão,  o tpo de informação repassada nas escolas.  Daí
serem pressuposto para as ponderações alinhavadas nos próximos parágrafos.

Neste sentdo, modulando o percepcionamento do escravismo, tais variáveis imiscuem-se,
por exemplo, no que poderíamos defnir como  mitologia do contnente da escravidão.
Confgurando a  uma fabulação  prenhe de notas  pejoratvas,  nessa  visão,  a  África  e  a
escravidão passam a estatuir categorias intercambiáveis, axioma naturalizado por força da
repetção. 

Mas, recorde-se que a própria etmologia do termo “escravo” explicita uma inculturação
bem mais ampla, negando a escravidão enquanto um “monopólio” africano. Retenha-se
que  historicamente,  contrariando  determinado  senso  comum,  que  a  escravização  na
Europa afetou as próprias populações do contnente, e especialmente, etnias do grupo
eslavo. 

Durante séculos, expedições de cruzados procedentes da atual Alemanha, a pretexto de
combater o paganismo, capturavam todos os anos dezenas de milhares de membros das
comunidades aldeãs eslavas com o objetvo de vendê-los no mercado internacional de
catvos.
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A  magnitude  deste  tráfco  transformou  o  etnônimo  eslavo em  sinônimo  de  pessoas
privadas de liberdade. Observe-se que de eslavo procedem as palavras slave (no inglês),
sklaven (alemão), esclave (francês), esclavo (castelhano), esclau (catalão), sclav (romeno),
slav (sueco), slaaf (holandês), schiavo (italiano) e escravo (português) 4. 

Retenha-se também que a submissão de seres humanos ao escravismo é encontrada em
muitas sociedades do passado: a Bíblia e o Alcorão citam escravos e escravizadores em
inúmeras  passagens;  tanto a  Grécia  quanto Roma,  conheceram o fenômeno em larga
escala; no antgo Oriente Médio, era uma insttuição aceita, corrente entre muitos povos e
civilizações. 

Mesmo na Europa Ocidental, berço a partr do mercantlismo, de narratvas empenhadas
na desqualifcação da África, a escravização alimentou próspero comércio escravista. Fato
raramente lembrado, durante a Idade Média, a França era, por exemplo, polo exportador
de catvos, fornecendo meninos eunucos vendidos aos magotes para os haréns do mundo
muçulmano (apud MANTRAN, 1977). 

Mas, note-se que embora a temátca do escravismo monopolize a discussão relacionada
ao contnente africano nos textos escolares, visivelmente ela não merece, quando muito,
mais do que menções esparsas quanto aos demais contextos histórico-geográfcos. 

Ab integro, claro está que não se trata de negar a materialidade da escravidão em África.
Todavia, é forçoso destacar a parcialidade com que o tema é abordado, quase sempre
apoiado sub-reptciamente na mitologia da inferioridade racial e do reincidente “atraso”
do contnente.

A este óbice agregam-se vários outros. Um destes é o arrazoado cujo argumento básico é
a pregação de que a escravidão em África foi de responsabilidade dos próprios africanos.
Nesta visada, enfatza-se a intermediação de soberanos e dos sobas 5 no tráfco, o quinhão
de responsabilidade das malfadadas “guerras tribais” e a constatação da escravatura nos
tempos anteriores aos ocidentais, leitura cujo epítome chega a apontar para a escravidão
enquanto um “projeto africano”. 

Certo é que tais pontos de vista abrigam boa dose de manipulação. De pronto tem-se que
a colaboração entre algumas realezas africanas e o tráfco, não permite silenciar sobre a
eclosão de revoltas encabeçadas por reis e rainhas na direção exatamente oposta. Qual
seja: em oposição ao escravismo ocidental.  Nesta acepção se enquadra Nzinga Mbandi
Ngola (1582-1663), a célebre Rainha da Matamba, heroína nacional angolana celebrizada
pela resistência que organizou contra o colonialismo português e o tráfco negreiro. 
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Esta, aliando-se aos guerreiros Jagas, e lançando mão de estratégia baseada em ataques e
recuos tendo por matriz a notável insttuição do kilombo, Nzinga enfrentou com sucesso o
poderio militar português, que em vários momentos viu-se na iminência de ser derrotado
6. Em razão do denodo em desafar a dominação lusitana, Nzinga Mbandi Ngola, tanto em
Angola quanto no Brasil,  foi assimilada pela memória popular, cujos relatos, exaltam a
potencialidade das lideranças tradicionais no enfrentamento do escravismo colonialista 7. 

Quanto à falácia do escravismo enquanto “projeto africano”, nada como dados objetvos,
que não admitem contestação. Nesta averbação, assinale-se que nos anos 1980, a etope
Maaza Bekele, especialista em demografa histórica, estmou que em 1650 a partcipação
da África na população mundial equivalia a 20% do total. Perceba-se que hoje, mesmo
com a recuperação populacional a partr do fm do tráfco negreiro, a África perfaz apenas
14% da demografa global. 

Cabalmente, os percentuais comprovam tanto o elevado custo humano da escravidão  8,
quanto questonam a impropriedade em entendê-la como parte de um nebuloso “projeto
autóctone”, que teria encontrado nos ocidentais, parceiros numa empreitada comum.

A contestar esta interpretação, seria mister considerar a existência de estruturas locais de
poder artculadas com o comércio de escravos. Entrementes, isto antes denota manobras
oportunistas de cooptação encetadas pelos ocidentais, abandonadas tão logo o interesse
pela parceria com chefes africanos deixou de existr, tal como ocorreu, por exemplo, na
bem documentada trajetória do reino escravista do antgo Dahomey, que perde poder e
sua própria independência com a decadência do tráfco negreiro (Cf. WALDMAN, 2019).

Nesta ponderação, é cabível alertar que recorrentemente, a categoria “escravo” aparece
nos discursos esvaziada dos signifcados que lhe afançam sua substantvidade histórica,
sociológica e antropológica. Reza a boa literatura africanista que em muitos contextos, as
relações  de  dominação  do  homem  pelo  homem  no  contnente,  foram  moldadas  por
proeminentes partcularismos, dizendo a respeito em muitos casos a formas de servidão e
subordinação hierárquica e social, o que desautoriza categorizá-las pura e simplesmente
como escravidão. 

No contnente, mesmo a escravidão propriamente dita era gerida por estatutos sociais
que tornam difcil equipará-la ao escravismo colonial. Em África, a escravidão inaugurou
muitas situações de desigualdade. Porém, distnguia-se da modalidade mercantlista pelo
fato de, por exemplo,  não estar adereçada do caráter de mercadoria. Ou seja: o escravo
materializava um patrimônio e não propriedade, singularidade que não admite sinonímia
da escravatura da África tradicional com a instaurada pelo mercantlismo quinhentsta.
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No mais, irrompendo a partr das tensões e contradições do mundo tradicional, o catvo
em África apenas excepcionalmente estava dissociado dos clãs ou das linhagens aos quais
pertencia. E uma vez artculada com sistemas de produção de valores de uso (e não com
valores de troca), a escravidão no contnente, ao contrário do sistema colonial, não era em
conotada por fnalidades econômicas e tampouco, mantnha qualquer tpo de relação com
engrenagens voltadas para o lucro.

A estes detalhamentos, pode-se assomar um componente a demarcar uma diferenciação
radical: em África, a escravidão não foi sancionada por primados racistas. No contnente,
tal como no conjunto do cosmo tradicional, as populações vencidas foram escravizadas
independentemente de diferenças linguístcas, culturais ou raciológicas. E mais: a sujeição
não dispensava processos de assimilação.

Durante milhares de anos esta foi uma regra, e não uma exceção, acatada de costa a costa
em todo o contnente. Neste cadenciamento, membros da etnia Dinka capturados pelos
Nuer, eram assimilados pelas linhagens Nuer, assim como os Oromo submetdos pelos
Amhara, eram com o tempo, integrados no seio da sociedade abissínia. 

Entrementes,  não foi  este  o  cenário  descortnado pela  expansão europeia.  Apesar  de
inicialmente a colonização das ilhas atlântcas (Fernando Pó,  Cabo Verde,  São Tomé e
Príncipe), ter lançado mão da escravização de sarracenos, judeus e grupos considerados
discrepantes da ordem dominante, a colonização agrícola dos arquipélagos pelo sistema
de  plantaton, gradatvamente endossou uma opção preferencial pela força de trabalho
negro-africana, empreitada mediatzada pelo expurgo dos atributos de sua humanidade. 

Veja-se que na geografa polítca da escravidão, a eleição do conceito de raça enquanto
matriz  do escravismo ocidental,  também apelou para marcadores espaciais,  evidentes,
por exemplo, na Bula  Romanus Pontfex, chancelada pelo Papa em 1455, autorizando o
apresamento dos povos das terras ao Sul do Cabo Bojador. 

Ora, esta indicação remete geografcamente à África Negra, ocupado por grupos sobre as
quais incidiram estratégias de dominação e desqualifcação, mais adiante agraciado pelos
cartógrafos ocidentais por uma toponímia empapada de conotações racializantes 9.

Por sinal, no que materializa uma estereotpia difusa no jargão que tpifca a África, suas
terras confgurariam um contnente tribal. O uso repettvo da terminologia tribo, assídua
na linguagem coloquial e numa fornida profusão de materiais informatvos, atende a uma
das mais reincidentes pulsões detratadoras da África, dos seus povos, culturas e história. 
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A contextualização do termo,  que na linguagem coloquial  indica grupos culturalmente
atrasados,  adeptos  de  superstções  e  desprovidos  de  técnicas  avançadas,  referencia
genericamente os chamados povos “primitvos”, grupos também carentes de sensos de
organização social e polítca mais complexa, impossibilitados e incapazes de consttuírem
nações.

Contudo, acatando-se exclusivamente um recorte demográfco, nota-se que a fragilidade
da premissa do  contnente tribal é fagrante, senão vejamos: qualquer manual informa
que portugueses (11 milhões de indivíduos), húngaros (8,5 milhões), suecos (7,5 milhões)
e lituanos (2,5 milhões), formam nações. Mas, a imprensa não hesita em defnir os Fula
(70 milhões), Ioruba (36 milhões), Mandinka (14 milhões), Somali (14 milhões), Zulu (11
milhões) e os Bakongo (10 milhões), enquanto tribos. 

Conquanto o regime semântco transforma os povos da África em meros grupos tribais, e
portanto privados de pendor civilizatório, esta invectva torna-se ainda mais controversa
quando se sabe que o contnente foi não só o berço da humanidade, mas que também
abrigou todas as primeiras experiências cientfcas do gênero humano 10.

Deste modo, a terminologia tribo, além de compor no plano do imaginário um conceito
adjetvado, afetado ideologicamente e desabonador do rico conteúdo dos acervos étnicos
e culturais da África  11, está, na realidade, inteiramente desttuído de operacionalidade
cientfca.

Contudo, apesar da ausência de sustentação, a tese do contnente tribal mantém-se viva
junto ao senso comum, amparando noções que dissociam a África de civilização. Logo,
introjetam sub-reptciamente a fabulação de que no fnal das contas, a escravidão teria
promovido  o  contato  dos  africanos  incivilizados  com formas  ditas  mais  avançadas  de
economia, polítca e sociedade. Deste modo, o escravismo perflaria um fenômeno que a
despeito das óbvias iniquidades de que se revestu, ao menos incorporaria uma “projeção
redentora”.

Outrossim, salta aos olhos que paralelamente à deformação da imagem do contnente
pela mídia,  fabulações construídas com base num imaginário da desqualifcação estão
imiscuídas a uma inúmera seriação de produtos culturais.  Manifestadamente, os livros
escolares nunca se referem a uma história africana anterior à chegada dos europeus. Mas
quando o fazem é por meio de leituras enviesadas e preconceituosas.

Assim, ao “contnente da escravidão” e ao “contnente das tribos”,  seria então essencial
frisar a todo momento:
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➢ A relação que ata umbilicalmente a África com as origens da cultura humana;

➢ Notabilizar os impérios, culturas e civilizações africanas, tais como o Egito, Abissínia, 
        Mali, Zimbabwé, Núbia, Congo e o Ghana;

➢ Enfatzar um olhar diferenciado sobre o legado religioso tradicional africano; 

➢ Destacar tecnologias e ciências desenvolvidas na África ao longo de milênios 

➢ No que tange às “tribos”, questonar a instrumentalização ideológica da terminologia.

A mais ver, mesmo este rol de reparos solicitaria acréscimo de adendos quanto às formas
geoeconômicas de organização do tráfco escravista. Neste prisma, as narratvas escolares
primam por entendimentos esquemátcos que defnem os escravocratas,  por exemplo,
como atores eminentemente europeus, asserção passível de ser aceita quando muito em
caráter parcial. 

Sob essa lente, o livro didátco cita o tráfco e os empórios de escravos da orla do Índico 12,
controlados por mercadores locais e asiátcos, exclusivamente em caráter esporádico. Do
mesmo  modo,  ignora  trafcantes  de  origem brasileira,  norte-americana  e  cubana  que
operavam esquema escravista nas bandas costeiras da África Atlântca 13.

Destarte, pouco é comentado a respeito do papel proeminente dos trafcantes brasileiros
no Golfo da Guiné. A famosa Fortaleza do Uidá, importante entreposto no antgo Reino do
Dahomey, erguida por escravocratas baianos e respondendo diretamente a Salvador,  é
pura e simplesmente sonegada das narratvas didátcas (Cf. WALDMAN, 2019).

Não menos signifcatva foi a atuação brasileira em Angola, que desde meados do século
XVII passou a relacionar-se diretamente com o Rio de Janeiro e Salvador. De fato, neste
relacionamento transoceânico crescentemente capitaneado por brasileiros, tal orientação
fez de muitos empórios africanos, autêntcas colônias brasileiras, transformando em letra
morta o pacto colonial, que somente de início, tnha a metrópole portuguesa à sua frente
(Cf. PENHA, 2010).

A superfcialidade com que são tratadas as complexas relações atnentes à escravidão,
assume estatuto modelar na visão construída a respeito do fenômeno, terminando por
ensombrar a análise das redes do Atlântco e do Índico do tráfco. Fundamentalmente
defnidos em duas variantes, uma “europeia” e a outra, “árabe”, condizentes a talantes de
fundo etnicista, tal modalidade de compreensão passa ao largo de detalhamentos cujo
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aprofundamento é imprescindível para um discernimento mais acurado sobre o que, na
realidade, esteva em jogo no escravismo enquanto processo histórico-social.

Um  apontamento  basilar  se  empenharia  em  captar  as  singularidades  das  duas  redes
escravistas. Com efeito, defnir o arranjo formado pelas feitorias atlântcas da África como
“europeias” 14 implica em omitr personagens do contnente americano com desempenho
signifcatvo no funcionamento do sistema escravista, em especial a partr do século XVII.
Pois  então,  como desdobramento desta correção,  talvez  fosse melhor defnir  o tráfco
negreiro como ocidental, antes de europeia.

Quanto ao colar de estabelecimentos “árabes” da costa do Índico, essa defnição borra
heterogêneo grupo de interlocutores com séculos de contatos regulares com os portos do
litoral. Sem contar os mercadores persas, indianos e malaios, os árabes competam com as
elites comerciais swahili, natvas da região, tornando contraindicado o entendimento de
uma rede “árabe”, mas sim, oriental na costa do Índico 15.

No mais, os desacertos em categorizar as malhas escravistas confguradas do Atlântco e
do Índico como redes congêneres, se agravam na hipótese de levantarmos os propósitos,
fnalidades e mecanismos postados ao comando destas redes. Na verdade, as variáveis
que norteavam cada uma destas malhas, impregnadas de mote próprio, sugerem cautela
quanto à ilações precipitadas e falsas analogias.

Nesta  vida  de  entendimento,  para  as  linhas  gerais  do  escravismo  da  costa  atlântca
teríamos: 

➢ Trabalho escravo voltado para gerar valor de troca; 

➢ Produção orientada para o mercado; 

➢ Gênero masculino predominante entre os catvos; 

➢ Opções restritas de alteração do status social; 

➢ A “raça” como referência social fundante; 

➢ Grandes fuxos de escravos, os maiores da demografa histórica mundial.

De outra parte, teríamos nas plagas da rede do Índico, declinações totalmente diferentes,
dentre as quais: 
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➢ Escravidão patriarcal e/ou palaciana, sem elos com a economia de mercado;

➢ População masculina menos representatva entre os escravos; 

➢ Maior  fexibilidade   dos escravizados para mudar de status social,  como por meio da
        conversão ao Islã e a adoção pelas linhagens receptoras; 

➢ Predomínio  de marcadores sociais, culturais, linguístcos e/ou religiosos,   e os não de
        índole racial, para a hierarquização de mando; 

➢ Fluxos de catvos que embora vultosos, eram de amplitude menor na comparação 
        com o tráfco atlântco.

Isto posto, e esclarecendo que este texto poderia ser ampliado de muitas considerações
adicionais, seria o caso de formatar breve apenso indicado as presumíveis razões que na
compreensão  do  autor,  justfcariam  o  corolário  de  incompletudes  e  fabulações  que
cercam o temário da escravidão. 

Uma pista aparentemente imbuída de obviedade é a que interpreta o dinamismo das
sociedades com base nas suas relações materiais e ideológicas, melhor dizendo, buscando
entender o mecanismo que reproduz desigualdades e preconceitos junto à materialidade
social. 

Por esta via terminamos por nos deter no veredicto de que as crispações que rondam a
questão da escravidão e o corolário de omissões e desinformação que lhes emprestam
sentdos controversos, consttuem manifestação de que o país não tem equacionado a
contento o relacionamento com o contnente africano e com grupos afrodescendentes.

Com base nesta interpretação, a implementação efetva da Lei nº. 10.639, a promoção de
uma verdadeira inserção social de grupos excluídos e discriminados, assim como a revisão
dos conteúdos curriculares somente ocorrerá na eventualidade de serem enfrentados os
móveis que sustentam as indefnições e a reprodução ideológica do preconceito,  uma
situação de racismo estrutural que tem demonstrado formidável capacidade em assumir
novas roupagens e adereços.

O  país  hoje  vivencia  um  fortalecimento  dos  vínculos  com  o  contnente  africano,  um
panorama historicamente inédito quanto às relações internacionais, presenciando linha
de conduta que nada mais, nada menos, retoma uma relação com a África que é de mote
seminal, absolutamente indissociável da formação histórica brasileira.
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Não obstante, tanto para as questões relacionadas ao imaginário social quanto na esfera
dos  relacionamentos  objetvos,  estamos nos referindo a  um heterogêneo conjunto de
desdobramentos da vida social, da cultura, da economia e da polítca, diante dos quais a
escravidão permanece um tema candente, que não permite ser  ignorado e tampouco
desqualifcado quanto à sua complexidade.

Uma problemátca cuja superação requer muita atenção, dedicação e confança no que
temos a ponderar, na atualidade e para os tempos que advirão a estes momentos vividos
pelo país.
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1 Sala de Aula: Mitos e Incompletudes Sobre a Escravidão é um artgo elaborado
em 2015 com base em solicitação do jornalista Antônio Lúcio Nogueira, editor-chefe
da revista Brasil  Angola Magazine, da qual,  o autor era colaborador permanente.
Todavia, com a morte de Antônio Lúcio a revista deixou de circular, e nesta senda,
com os préstmos da  Editora Kotev (Kotev ©),  o texto original foi masterizado em
Novembro de 2019 para que deste modo, conquistasse domínio público através de
acesso livre na Internet. Esta edição digital adota as regras vigentes quanto à norma
culta da língua portuguesa, cautelas de estlo e normatzações editoriais inerentes ao
Formato  PDF.  A  capa  desta  edição  corresponde  à  foto  de  seção  da  base  do
monumento em homenagem a Agostnho Neto, Avenida Ho Chi Minh, em Luanda,
Angola (Fotografa cedida pela Professora Thelma Lucchese Cheun, da Universidade
Federal  Mato  Grosso  do  Sul).  A  confecção  eletrônica  de Sala  de  Aula:  Mitos  e
Incompletudes Sobre a Escravidão contou com a Assistência de Editoração Digital e
Tratamento Eletrônico de Imagens do  webdesigner Francesco Antonio Picciolo,  E-
mail:  francesco_antonio@hotmail.com,  Home-Page:  www.harddesignweb.com.br.
Sala de Aula: Mitos e Incompletudes Sobre a Escravidão 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 de  Sala de Aula: Mitos e Incompletudes Sobre a Escravidão
deve obrigatoriamente incorporar referências ao autor, texto e apensos editoriais de
acordo com padrão modelar que segue: WALDMAN, Maurício. Sala de Aula: Mitos e
Incompletudes  Sobre  a  Escravidão.  Série  Africanidades  Nº.  33.  São  Paulo  (SP):
Editora Kotev. 2019. 
2 MAURÍCIO  WALDMAN  é  professor  universitário,  pesquisador  acadêmico,
jornalista, editor, consultor e antropólogo africanista, com Graduação em Sociologia
(USP,  1982),  Licenciatura  em  Geografa  Econômica  (USP,  1983),  Mestrado  em
Antropologia (USP, 1997), Doutorado em Geografa (USP, 2006), Pós-Doutorado em
Geociências  (UNICAMP,  2011),  Pós-Doutorado  em  Relações  Internacionais  (USP,
2013) e Pós-doutorado em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015). Dois dos ttulos das
investgações do autor, Mestrado em Antropologia (USP, 1997) e Pós-Doutorado em
Relações Internacionais  (USP, 2013),  são trabalhos com área de concentração em
África.  Maurício  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 africanista, foi consultor internacional ad-hoc da Câmara
de Comércio Afro-Brasileira (2013-2017), e durante dez anos (2004-2014), colaborou
como professor nos cursos de difusão cultural do Centro de Estudos Africanos da
Universidade  de  São  Paulo  (CEA-USP).  Waldman foi  consultor  do  Insttuto  Paulo
Freire no campo temátco de África e realidade negra brasileira, e durante 25 anos,
desenvolveu palestras e conferências sobre África & Africanidades em dezenas de
cidades brasileiras. Maurício Waldman responde pela autoria de 210 artgos, papers,
resenhas,  projetos  e  textos  cientfcos  centrados  no  temário  africanista.  Dentre
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outros  veículos  de  mídia  impressa,  os  artgos  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  Scientfque (CNRS),  o  mais  infuente  centro  de
investgações  mantdo  pelo  governo  da  França  (Confra  Ficha  Catalográfca:  <
http://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: http://mwtextos.com.br/
Currículo Lates-CNPP: http://lattes.cnpq.br/3749636915642474 
Página em Academia.edu: https://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman 
Verbete Wikipedia (BrE): http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman 
Contato Email: mw@mw.pro.br
3 Todavia, as planilhas relatvas à concentração de renda podem induzir erros de
interpretação. Estas, não levam em consideração os rendimentos de capital como
aplicações  fnanceiras  e  ganhos  com  imóveis,  pelo  que,  tendem  a  subestmar  a
proporção de riqueza concentrada nas camadas mais elevadas da pirâmide social.
Estas inferências explicam o porque, por exemplo, de recente relatório do  Credit
Suisse, insttuição bancária da Suíça, informar que no período entre 2015-2016, em
meio à dura retração da economia brasileira, que o número de milionários no país
tenha passado de 162 mil para 172 mil neste mesmo lapso de tempo (Cf. CALEIRO,
2016).
4 O viés etnicista da origem da palavra escravo é explícita pelo próprio fato de que
nos idiomas dos povos eslavos,  apela-se para vocábulos cujas raízes,  reportam a
outras referências etmológicas, tais como niewolnik (em polonês), suženj (esloveno)
e rob (sérvio, búlgaro e croata), que deste modo, evitam a estereotpia evidente nas
terminologias utlizadas pelos povos da Europa Central e Ocidental. 
5 Soba é um ttulo que identfca diversas tpologias de chefarias regionais, locais e
de aldeias, em especial nas regiões sob dominação portuguesa em Angola e Cabinda
6 Assevere-se que Nzinga foi contemporânea de Zumbi, grande herói afro-brasileiro
(? -1695), líder do Quilombo dos Palmares, a mais famosa experiência de luta contra
a sociedade escravista no Brasil Colônia. Ademais, constam vários nexos conectando
a resistência contra a escravidão nos dois lados do Atlântco, transparecendo numa
coleção de evidências.  A ttulo de exemplo,  os  primeiros habitantes de Palmares
denominavam-no Angola Janga (isto é,  Angola Pequena) e igualmente, não é nada
fortuito o trânsito da palavra  quilombo  no português do Brasil.  Revelando coeso

mailto:mw@mw.pro.br
http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman
https://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman
http://lattes.cnpq.br/3749636915642474
http://mwtextos.com.br/
http://www.mw.pro.br/
http://mw.pro.br/mw/cat.inist.fra_2017_kotev.pdf


compartlhamento de ideias, a concepção do kilombo (originalmente designando os
acampamentos armados dos guerreiros Jagas), atravessou o oceano nos porões dos
navios negreiros para medrar em solo brasileiro embalado pela insurgência negra.
Em suma: uma série de entrosamentos históricos e geográfcos que aguardam justa
menção no livro didátco brasileiro (Cf. ANJOS et CYPRIANO, 2006).
7 Não por acaso no português do Brasil a palavra  jinga, corruptela de  Nzinga, se
vincula ao exercício da superação de obstáculos onde a esperteza inverte posições
momentaneamente desfavoráveis ou se impõe por intermédio da mobilidade e do
aproveitamento das fraquezas do adversário. Deste contexto decorre a utlização do
vocábulo no futebol, no samba, na capoeira e na sedução feminina.
8 Contrariamente ao que é imaginado, o tráfco não afetou somente os grupos que
habitavam espaços próximos aos empórios escravistas. Isto porque ao funcionarem
como  pontos  terminais  de  fuxos  que  perpassavam  o  contnente  por  inteiro,  os
entrepostos magnetzavam amplos territórios. Embora existsse certa “seletvidade
geográfca” no apresamento de catvos, a rigor, não existu nenhuma parte da África
poupada dos trafcantes. A este respeito, o memorialista Alberto da Costa e Silva
lança luz sobre esse pormenor com base na obra do poeta Castro Alves. Leia-se: “O
comércio de braços humanos não aproximou apenas as praias que fcavam frente a
frente,  mas estendeu sertão adentro o seu alinhavado,  uma vez que muitos dos
escravos trazidos para o Brasil e que foram trabalhar em Minas ou Goiás, vieram de
regiões do interior do contnente africano, das savanas e das bordas dos desertos.
Não eram, portanto, falsos, como pareceram a tantos leitores e crítcos, os versos
em que Castro Alves se referia a escravos como vindos de regiões áridas. O poeta,
que tnha familiares envolvidos no tráfco, sabia do que falava, quando em O Navio
Negreiro, descreveu os catvos a dançarem ‘no convés como os flhos do deserto /
onde a terra esposa a luz, / onde voa em campo aberto / a tribo dos homens nus’  ...”.
Ou quando, em A Canção ao Africano, disse, “da terra deste, que o sol faz lá tudo em
fogo, / faz em brasa toda a areia” (COSTA E SILVA, 1994).
9 Neste prisma podemos arrolar os topônimos  Guiné,  Nigrita e  Etópia.  O termo
Guiné surge nos primeiros relatos das navegações portuguesas. Etmologicamente,
acredita-se que tenha origem no berbere aguinaoui, que signifca preto ou negro. A
expressão  Nigrita,  associada  a  grande  parte  da  África  Ocidental,  evidentemente
compartlha  idêntca  fliação.  Por  fm  Etópia decorre  do  grego  Aithiops,  Αἰθίοψ:
pessoa de rosto queimado, ou em bom português, negra. 
10 Embora uma literatura mais  “engajada” comente,  por exemplo,  a  imersão da
civilização  egípcia  nos  marcos  da  Africanidade,  seria  pertnente  recordar  que  a
senioridade dos africanos no campo cientfco é comprovada por diversos achados
arqueológicos em várias partes do contnente. Por exemplo, os famosos Bastões ou
Ossos de Ishango, descobertos por um geólogo belga em 1960 numa parte remota
da República Democrátca do Congo, bem próximo da fronteira com Uganda, são um
dos mais antgos artefatos com refexão matemátca de que se tem notcia, datados
de 20.000-18.000 a.C., perdendo em antguidade apenas para os Ossos de Lebombo,



que estma-se, foram confeccionados entre 44.200-43.000 a.C., peças descobertas
na Suazilândia, também na África.
11 Não  deixa  de  ser  interessante  sublinhar  que  o  escravismo,  adotando  como
referência o porto ou região onde o catvo era embarcado, criou “tribos” ao arrepio
de quaisquer considerações etnográfcas. Este fato justfca que os documentos do
período escravista mencionem negros Benguela, Angola, Congo, Cabinda, Cassange,
Moçambique, Guiné, Mina, etc., denominações que consttuem topônimos. Mas não
etnias.
12 A costa do Índico, ou Contracosta, compreende de um ponto de vista histórico e
geográfco, ia a linha litorânea entre o Cabo Guardafui, na Somália e o Cabo da Boa
Esperança, na República da África do Sul.
13 Por costa atlântca, ou simplesmente  Costa, a compreensão estabelecida pelos
cartógrafos europeus entendia a extensão geográfca entre o Cabo Bojador, situado
no Saara Ocidental, e o Cabo da Boa esperança, na fnisterra sul-africana. 
14 É  justo  rubricar  que os  trafcantes  europeus  não  se  resumiam a  mercadores
portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Numa proporção menor,
todavia não insignifcante, a antga Marca do Brandenburgo, o Reino da Dinamarca e
o Ducado da Curlândia e Semigallia, mantveram no Golfo da Guiné e Senegâmbia,
feitorias voltadas para o comércio de escravos. Independentemente da circunscrição
estatal, mercadores europeus das mais diversas origens partciparam do comércio de
escravos.
15 Retenha-se que muitos dos autodenominados “árabes” do Índico africano, são de
modo  cabal,  fenotpicamente  africanos.  Acontece  que  em  diversas  partes  desta
região, a adoção do islamismo foi  correlata à arabização,  em partcular no plano
linguístco. Contudo, este processo no geral foi incompleto, dado que uma  tabula
rasa das inferências africanas esbarrava com um ambiente social, cultural, histórica e
geografcamente africano. Daí que a categorização de vários grupos como árabes,
apenas pode ser entabulada com prudência, salvaguardando introjeções culturais
imiscuídas a processos de etnização agregando inúmeras variáveis e singularidades.



ANALISANDO O PRECONCEITO NA EDUCAÇÃO 
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MAIS QUATRO TÍTULOS RELACIONADOS AO TEMA 
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CONHEÇA A SÉRIE AFRICANIDADES 
 

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